
فراخوان مناقصه عمومی  یک مرحله ای  
)همراه با ارزیابی کیفی(

نوبت اول

اداره كل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای جنـوب اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی ذیـل را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکی 
دولـت برگـزار نمایـد. کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصه تـا ارائه پیشـنهاد مناقصه گـران و بازگشـایی پاکـت ها از طریـق درگاه 
سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس “ www.setadiran.ir “  انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصـه گـران در صـورت عـدم 
عضویـت قبلـی، مراحـل ثبـت نـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهت شـرکت در مناقصـه محقق سـازند. تاریخ انتشـار 

مناقصـه در سـامانه تاریـخ 02/10/ 1398 می باشـد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 14/ 02/ 1398
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 02/29/ 1398

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8 صبح روز دو شنبه  مورخ 02/30/ 1398
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشـتر در خصوص اسـناد مناقصـه و ارائه پاکت های الف : نشـانی : اداره كل راهـداری و حمل ونقل 

جـاده ای جنوب اسـتان کرمان به نشـاني: جيرفت – کیلومتر 5 جـاده کرمان_پایانه بار جیرفت و تلفـن : 03443352139 و 03443352169
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 02141934 ،  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

 اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب اســتان کرمان

فهرست بهامبلغ تضمين )لاير(نوع تضمينمبلغ برآورد )لاير(عنوان پروژهشماره مناقصه

۲۰۹۸۰۰۰۲۸۲۰۰۰۰۰۱
خدمات نگهداري فضاهاي مورد بهره برداری 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 

جنوب کرمان
۱۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰

ضمانت نامه بانکی 
)مطابق با فرمت ارایه 
شده در اسناد( _ اصل 

فیش واریز نقد

مقطوع6۰۰،۰۰۰،۰۰۰

با صرفه جوئی در مصرف برق ما هم می توانیم در توسعه رفاهی واقتصادی کشور سهیم باشیم

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

نوبت دوم

QCBS فراخوان انتخاب مشاور به روش
شـركت توزیـع نیروی برق شـمال اسـتان كرمان در نظـر دارد انجام فعالیت های خدمات مشـاوره با موضوعات طراحی و نظـارت بر پروژه  

های انتقال نیرو ، برق رسـانی و نوسـازی شـبکه و تاسیسـات  شـبکه برق ، مشـاوره برداشـت ،ثبت و بروزرسـانی اطالعات شـبکه)GIS( و مدیریت 
مصـرف انـرژی هـای تجدید پذیر را به شـرح ذیل به شـرکت های مشـاوره ای واجد صالحیت واگـذار نماید.

1- ارائه گواهی رتبه بندی  خدمات مشاوره در زمینه  نیرو )توزیع( دارای تاریخ معتبراز سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور الزامی می باشد .
2-ارائه گواهی صالحیت ایمنی مرتبط و دارای تاریخ معتبر از اداره کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی الزامی می باشد.

3- محــل خریــد اســناد : كرمــان- خیابــان خواجــوی کرمانــی - خیابــان توانیــر - شــركت توزیــع نیــروی بــرق شــمال اســتان کرمــان امــور تــداركات 
،ســاختمان شــماره  3 -  تلفــن -03432520003

 4- مــدارك مــورد نیــاز جهــت تحویــل اســناد : فیــش واریــزی بــه مبلــغ 500.000 ریــال بــه ازاء هــر جلــد اســناد فراخــوان واریــز بــه حســاب ســپهر شــماره 
0101843824008 بانــك صــادرات شــعبه اســتاد علــی اکبــر صنعتــی كرمــان ،كد شــعبه 3280 

5-آدرس محل تحویل پیشنهادات : كرمان ، خیابان خواجوی کرمانی، خیابان توانیر ، دبیر خانه شركت توزیع نیروی برق شمال استان كرمان
6- محل برگزاری : شركت توزیع نیروی برق شمال استان كرمان - ساختمان شماره یك ، طبقه اول ، سالن كنفرانس شركت 

7- پیشــنهادهای فاقــد امضــاء ،مشــروط ، مخــدوش و پیشــنهاداتی كــه بعــد از موعــد مقــرر واصــل شــود ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد درضمــن درج 
شــماره فراخــوان وســایر مندرجــات روی پــاكات الزامــی اســت و حضــور پیشــنهاد دهندگان)حداکثــر یــک نفــر( در جلســه بــا ارائــه معرفــی نامــه و کارت 

شناســایی بالمانــع اســت. 
8- شركت توزیع نیروی برق شمال استان كرمان در رد یا قبول یك یا كلیه پیشنهادات مختار می باشد .

9- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد فراخوان مندرج می باشد. 
10-  فرایند انتخاب مشاور به صورت QCBS  می باشد.

تاریخ فروش عنوان فعالیتشماره فراخوان
اسناد

زمان ومحل تحویل 
پاکتهای پیشنهادی

بازگشایی پاکات 
ارزیابی

۹۸-۲4
طراحی پروژه های مربوط به انتقال نیرو ، برق رسانی 
و نوسازی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق حوزه 
عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

 ۱3۹۸/۰۲/۰4
لغایت 

۱3۹۸/۰۲/۱۰

حداکثر تا ساعت 
08:30 صبح مورخ 

1398/02/22
در محل دبیرخانه 

شرکت

از ساعت 11 صبح 
مورخ 98/02/22 
در محل سالن 

کنفرانس

۹۸-۲5
نظارت بر پروژه های مربوط به انتقال نیرو ،برق رسانی 
و نوسازی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق حوزه 
عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

۹۸-۲6
مشاوره برداشت ،ثبت و بروز رسانی اطالعات شبکه توزیع 

نیروی برق حوزه عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق 
)GIS( شمال استان کرمان

98-27
مشاور مدیریت مصرف و انرژی های تجدید پذیر حوزه 
عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

سایت اینترنتی این شركت به آدرس : www.nked.co.ir  می باشد 
شبكه اطالع رسانی معامالت توانیربه نشانی www.tavanir.org.ir می باشد
پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات HTTP://iets.MPORG.IR می باشد  

نوتردام و درسی 
در دیپلماسی عمومی
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هنـوز شـعله های آتـش  از سـقف کلیسـای نوتـردام پاریـس زبانـه 
میکشـید کـه پیام هـای افسـوس٬ دعاهـای خیـر و عکس هـای 
نوسـتالژیک٬ در کنـار جمـالت ُرمـان »گوژپشـت نوتـردام« ویکتـور 
هوگـو٬ از چهـار گوشـهء جهـان تمـام فضـای رسـانه های جمعـی و 

شـبکه های اجتماعـی را ُپـر کـرده بـود.
چنـد سـاعتی از حادثـه نگذشـته٬ اکثـر شـخصیت های سرشـناس 
فرهنگـی و سیاسـی جهـان پیام های تسـلیت خـود را بـرای دولت 
و ملـت فرانسـه ارسـال نمودند و هنوز خاکسـتر این بنـای تاریخی 
سـرد نشـده٬ مبلغی بالغ بر یک میلیارد یورو برای بازسـازی اش از 

ایـن  سـو و آن  سـو به سـمت پاریس روانه میشـد.
طبیعتـًا در کنـار این موج همدردی با مردم فرانسـه٬ این سـوال نیز 
بـرای بسـیاری مطـرح شـد کـه چـرا هنگامی کـه حوادث مشـابهی 
- یـا بعضـًا بـه مراتـب سـهمگین تر و همـراه بـا تلفـات سـنگین 
انسـانی - در سـایر کشـورها رخ میدهـد٬ نـه تنهـا خبـری از چنین 
واکنش هـای همدالنـه نیسـت کـه عمدتـًا بـا سـکوت و بی تفاوتـی 
همراه اسـت. مثالً وقتی شـهر باسـتانی پالمیرا در سـوریه بدسـت 
داعـش ویـران میشـد یا موزه ملی بغداد در مقابل چشـم سـربازان 
آمریکایـی بـه غـارت میرفت٬ نه آهی به آسـمان میرفت٬ نه اشـکی 
بر زمین میریخت و نه دسـتی برای یاری و بازسـازی دراز میشـد؟
اولیـن جـواب مسـلمی کـه در برابـر ایـن سـوال بـه ذهـن میرسـد 
و البتـه واقعیـت تلخـی نیـز در آن نهفتـه اسـت؛ تبعیض آشـکاری 
اسـت کـه در افـکار عمومـی جهان نسـبت به رنـج انسـان غربی در 
مقابـل انسـان »جهـان سـومی« وجـود دارد. انسـان غربی نـه تنها 
»جان«ش از انسـان شـرقی ارزشـمندتر اسـت که میـراث تاریخی٬ 
فرهنگـی و تمدنـی اش نیـز بـس گران قدرتـر محسـوب میشـود. 
ایـن تبعیـض تـا بـن اسـتخوان نهادهـای سیاسـی بین المللـی و 
رسـانه های جمعـی و حتـی در ذهـن خود انسـان »جهان سـومی« 
رخنـه کـرده و در شـرایط مختلـف خـودش را بـه انـواع شـکل ها 

میکند. نمایـان 
امـا جـدا از ایـن واقعیـت تلـخ٬ دلیـل دیگـری نیـز بـرای ایـن 

دارد: وجـود  واکنش هـا 
یـک نگاهـی بـه نقشـه جغرافیـا و مردم شناسـی جهـان بیاندازیم. 
از شـرق تـا غـرب و از شـمال تـا جنوب کـرهء زمین نزدیـک به ۲۰۰ 
کشـور بـا هـزاران فرهنـگ و زبـان و آداب و رسـوم دیـده میشـود. 
و  و ملت هـا  نمی دانیـم  را هـم  نام شـان  کشـورهایی کـه عمدتـًا 
فرهنگ هایـی بـا قدمـت هـزاران سـاله - که اگـر چه تاریخ بشـر را 
شـکل داده اند - امـا جز برای تاریخ دانان و محققان مردم شناسـی٬ 

در افـکار عمومـی شـناختی از آن هـا وجـود ندارد.
 امـا در میـان این همه کشـور و فرهنگ٬ چند ملت انگشت شـماری 
هسـتند کـه بـا شـنیدن نام شـان تصویری مشـخص و یکسـان در 
ذهـن تمـام مـردم جهـان  نقـش می بنـدد. مثـالً بـا شـندین نـام 
»فرانسـه«٬ تصویر یک انسـان رمانتیک٬ عاشق پیشـه٬ خوش لباس 
و کمـی مغـرور در ذهـن تداعی میشـود. با شـنیدن اسـم »آلمان« 
تصویـر یـک انسـان منضبـط٬  دقیـق و قانونمنـد. »ژاپـن« انسـانی 
سـخت کوش٬ با پشـتکار و شـرافتمند. »ایتالیا« انسـانی خونگرم و 

ُپرشـور و ُپرحـرف و الخ.
ایـن تصاویـر فـارغ از اینکـه تـا چـه انـدازه واقعیـت آن فرهنگ هـا 
و جوامـع را منعکـس میکننـد٬ محصـول سـالها »برنـد سـازی« 

انس طال            ۱.۲۸6.۰۱

مثقال طال         ۱۹.۲5۰.۰۰۰

گرم طالی ۱۸     4.444.۰۰۰

گرم طالی ۲4      5.۹۱3.۰۰۰

بهار آزادی         47.77۰.۰۰۰

امامی             4۹.۹۰۰.۰۰۰

نیم           ۲7.4۸۰.۰۰۰

ربع           ۱7.۹۹۰.۰۰۰

گرمی        ۹.6۹۰.۰۰۰

دالر             ۱3۸.57۰

یورو                  ۱57.۹۲۰

درهم امارات          3۸.4۱۰

لیر ترکیه              ۲3.7۸۰

دالر استرالیا         ۹۹.33۰ @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
21  تا  12دنبال کنید

١٠٠هزارخودروخاکمیخورند
فعاالن صنعت پلیمر مواد اولیه را به قطعه سازان خودرو نمی فروشند تا با افزایش قیمت ها سود بیشتری نصیب شان شود

سـه  از  بیـش  نیـرو،  وزارت  اعـالم  طبـق 
محـل  از  بـرق  سـاعت  وات  کیلـو  میلیـارد 
انتهـای  تـا   ۸۸ سـال  تیرمـاه  از  نـو  انرژی هـای 
اسـت. شـده  تولیـد  جـاری  سـال   فروردین مـاه 
فروردین مـاه  انتهـای  تـا   ۱3۸۸ سـال  تیرمـاه  از   
سـال جـاری، سـه میلیـارد و ۱۱ میلیـون کیلـووات 
سـاعت از منابـع تجدیدپذیـر، انرژی تولید شـده که 
ایـن میـزان تولیـد بـرق توانسـته از انتشـار حـدود 
 دو میلیـون و 7۸ هـزار تـن گاز گلخانـه ای بکاهـد.
ایـن میـزان تولیـد انرژی هـای نـو باعث شـده ۸55 
میلیـون مترمکعـب از مصرف سـوخت های فسـیلی 
در ایـران کـه جـزو عوامـل اصلـی آالیندگـی هـوا در 
کشـور اسـت، کاسـته شـود و بیـش از 663 میلیون 

لیتـر در مصـرف آب نیـز صرفه جویـی شـود.
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زندانیانی که کمپ 
گردشگری را اداره 

خواهند کرد
مدیر اداره میراث فرهنگی 
گردشگری وصنایع دستی 
اسدآباد ازواگذاری کمپ 
گردشگری »گردنه« این 

شهرسـتان به انجمن حمایت 
از زندانیان خبر داد.

دوباره »ترسالی« 
می شود؟

یک زمین شناس مدعی شد: 
ایران طی یک دوره 3 تا 4 دهه با 

خشکسالی روبرو بوده و از سال 
گذشته این دوره با بارش های 
بیشتر گویا به پایان رسیده و با 

توجه به شواهد، نظریه آغاز دوره 
ترسالی بعید به نظر نمی رسد.

رنا
 ای

س :
عک

رنا
 ای

س:
عک

یادداشت  مهمان
علی نصری

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1433

یکشنبه 8 اردیبهشت 1398
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

وزارت نیرو: بیش از سه میلیارد 
کیلو وات ساعت برق از محل 
انرژی های نو تولید شده است

تولیدبرقتجدیدپذیر

ازمرز3میلیاردکیلووات

ساعتگذشت
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شهاب سنگ قجری 
را در کاخ گلستان ببینید

کشف نخستین شهاب سنگ ایران در ۱۳۸ سال پیش 
بوده است، این شهاب سنگ پس از سقوط به دربار 
ناصرالدین شاه برده و در آنجا نگهداری شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه:

هیچ درخواستی برای 
مذاکره با آمریکا در کار نیست

»دیپلماسـی  عرصـهء  در  آن هـا  )نامندسـازی( 
یعنـی  اسـت.  از »هویـت« خودشـان  عمومـی « 
از طریـق رسـانه ها٬ صنعـت  آن جوامـع سـال ها 
تعامـالت  و  سـینما  ادبیـات٬  هنـر٬  گردشـگری٬ 
فرهنگی شـان بـا سـایر ملت هـا٬ بـه صـورت کاالً 
عامدانـه و آگاهانـه تصویـری »آشـنا« از هویـت 
خـود در افـکار عمومـی جهان سـاخته اند و همواره 

بـرای حفـظ آن میکوشـند و هزینـه میکننـد.
برخـوردار بـودن از یـک تصویر »آشـنا« نـزد افکار 
دارد؛  فوق العـاده ای  اهمیـت  جهانیـان  عمومـی 
نـه تنهـا یـک ابـزار دیپلماسـی قدرتمنـد اسـت 
کـه جایـگاه بین المللـی و نفـوذ فرهنگـی یـک 
ملـت را در عرصـهء جهانـی ارتقـا می بخشـد کـه 
»امنیـت« آن را نیـز - بـا ایجـاد همذات پنـداری 
و  تاریـخ  و  جـان  بـه  نسـبت  تعصب آفرینـی  و 
فرهنـگ خـود در سـایر ملت هـا - تا حـد زیادی 
تضمیـن میکند.مثـالً چگونـه میتـوان تصـور کرد 
بـرای کُشـتن  خارجـی  یـک کشـور  ارتـش  کـه 
یـک فـرد تروریسـت در شـهر پاریـس یـا لنـدن 
یـا ُرم یـا توکیـو٬ بـه خـود اجـازه بدهـد کـه کوچه  
کنـد٬  بمبـاران  پهپـاد  بـا  را  آن   خیابان هـای  و 
همان طـور کـه در مـورد پاکسـتان و افغانسـتان 
چطـور  یـا  اسـت؟  رایـج  سـودان  و  سـومالیا  و 
برج هـای  فروریختـن  کـرد کـه  تصـور  می تـوان 

دوقلـو در نیویـورک بـا بی تفاوتی و سـکوت مردم 
جهـان مواجـه شـود٬ همان طور کـه ویرانـی کامل 
چنیـن  در  یمـن  و  سـوریه  و  لیبـی  کشـورهای 

سـکوتی صـورت گرفـت؟
تولیـد٬ برنـد سـازی و ارائـه نمـودن یـک تصویـر 
»آشـنا« از هویـت خـود بـه افـکار عمومـی جهان٬ 
قابـل  عیـن حـال  در  و  قدرتمنـد  یـک ظرفیـت 
دسترسـی اسـت کـه تنهـا چنـد کشـور معـدود از 
۲۰۰ کشـور جهـان از مزایـای آن بهـره می برنـد و 
سـایر ملت هـا بعضًا قربانـی بی نام و نشـانی خود 
میشـوند. مضاف براینکه در عصر جنگ رسـانه ای٬ 
اگـر ملتـی خـود بـرای خـودش تصویـر مناسـبی 
نسـازد٬  جریان هـای رقیـب و متخاصمی هسـتند 
کـه تمام دسـتگاههای تبلیغاتـی خود را بـرای ُپر 

کـردن ایـن خأل بـکار گیرنـد. )ادامـه ...(
بـه عنـوان یـک تمـدن  نیـز  پـس جـا دارد مـا 
قدیمـی و ملـت ۸۰ میلیونـی از این ظرفیت بزرگ 
دیپلماسـی عمومـی بهره بـرداری کنیـم و قدم اول 
را بـا ایـن سـوال آغـاز کنیـم؛ اگـر قـرار باشـد بـه 
خودمـان  هویـت  از  تصویـری  »ایرانـی«  عنـوان 
بـه سـایر جهـان ارائـه بدهیـم٬ چـه ویژگی هایـی 
را می توانیـم از دل تاریـخ و فرهنـگ و ارزش هـا 
ایـن  بـرای سـاختن  اجتماعی مـان  رفتارهـای  و 

تصویـر اسـتخراج کنیـم؟  / خبـر آنالیـن 
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بررسی راههای گسترش همکاری های اقتصادی ایران و روسیه پیام خبر
سفیر جمهوری اسالمی ایران و معاون وزیر صنعت و تجارت روسیه ضمن دیدار و گفت وگو با 
یکدیگر راه های گسترش همکاری های اقتصادی میان تهران و مسکو را بررسی کردند

سنا
 ای

س:
عک

١٠٠ هزار خودرو خاک می خورند
فعاالن صنعت پلیمر مواد اولیه را به قطعه سازان خودرو نمی فروشند تا در افزایش قیمت ها سود بیشتری نصیب شان شود

قطعه سازان خودرو در انتظار حمایت هستند

عضـو انجمـن صنایـع همگـن نیرومحرکه 
و قطعه سـازان بـه تولیـد بیـش از ۱۰۰ هزار 
سـوی  از  هـای گذشـته  مـاه  در  خـودرو 
دو خودروسـاز بـزرگ اشـاره کـرد کـه هـر 
یـک معطـل چنـد قطعـه بـوده و در کـف 

کارخانجـات رسـوب کـرده انـد.
»رضـا رضایـی« بـا تاکیـد بـر لـزوم تغییر 
اسـتراتژی و نگـرش ها، افـزود: مواجهه با 
تحریـم ها نیازمند برنامه ای مدون اسـت، 
امـا نبود این برنامه سـبب شـده تـا امروز 
خودروسـازان و قطعـه سـازان نیـز تعامـل 
مناسـبی با هم نداشـته باشـند.وی با بیان 

اینکه اوضـاع کنونی صنعت خودروسـازی 
و قطعـه سـازی چنـدان بـر وفـق مـراد 
خودروسـازی  صنعـت  افـزود:  نیسـت، 
اهـداف  نبـود  از  و قطعـه سـازی کشـور 
مشـخص و اسـتراتژی واحد رنـج می برد 
و همین مسـاله سـبب شـده تا در مواجهه 
با مسـائلی ماننـد رکود، تحریم هـا و غیره 
آسـیب پذیـری این صنایع بیشـتر باشـد.

 برنامه تولید 1.2 میلیون
 دستگاه خودرو

ایـن مقـام صنفـی درخصـوص اظهـار نظر 
معـاون امـور صنایـع وزارت صنعـت کـه از 
برنامـه ریـزی بـرای تولیـد بیـش از ۱.۲ 
میلیون دسـتگاه خـودرو در سـال ۹۸ خبر 
داده بـود، گفـت: در صـورت فراهـم شـدن 

شـرایط، دسـتیابی بـه ایـن مهـم شـدنی 
اسـت، زیـرا برخـی از این خودروهـا حدود 
سـه دهـه اسـت کـه در ایـران تولیـد مـی 
شـود و پیچیدگـی فنـاوری و تکنولوژیکی 

ندارند.
وزارت  صنایـع  معـاون  پیـش  چنـدی 
صنعـت، معـدن و تجـارت اعالم کـرده بود: 
امسـال دسـت کم یک میلیون و ۲۲۰ هزار 
خودروی سـبک و سـنگین در داخل کشور 

تولیـد می شـود.
حتـی  کـرد:  تاکیـد  ادامـه  در  رضایـی 
دسـتیابی بـه شـمارگان تولیـد ۲ میلیـون 
دسـتگاه خـودرو در سـال جـاری نیـز دور 
از دسـترس نیسـت، مشـروط بـه اینکـه 
شـرایط را بـرای تولیـد بـه موقـع قطعـه 

سـازان فراهـم کنیـم.
عضـو انجمن صنایع همگـن نیرومحرکه و 
قطعه سـازان گفـت: صنایع خـودرو و قطعه 
سـازی بـرای تـداوم فعالیـت و دسـتیابی 
بـه اهـداف تعریف شـده، نیازمند سـتادی 
متمرکـز و قدرتمنـد هسـتند که این سـتاد 
با هوشـمندی و عقالنیـت ضمن رصد همه 
مسـائل سیاسـی و صنعتـی بـه تصمیـم 

گیری بپـردازد.
رضایـی در ادامـه زمـان پیـش از اجرایـی 
شـدن تحریـم های جدیـد را یادآور شـد و 
افـزود: در آن زمـان در جلسـه ای با حضور 
معـاون وقـت امـور صنایـع وزارت صنعـت 
تاکیـد کردیم که »مواجهه بـا تحریم ها به 
مدیریـت متمرکـز نیـاز دارد و در این زمینه 
بایـد دولـت، وزارت صنعت و خودروسـازان 
بـه تشـکیل کمیتـه ای متشـکل از افـراد 
هوشـمند، بـا دیـدگاه و شـناخت کافـی از 
صنعـت، خودروسـازی و سیاسـت اقـدام 
کننـد«؛ امـا ایـن کمیتـه هیـچ گاه شـکل 

نگرفت.
ایـن مقام صنفـی به واریز مبلـغ چهار هزار 
میلیـارد تومان به صنعت قطعه سـازی در 
ایـام پایانـی سـال گذشـته اشـاره و اظهـار 
کـرد: ایـن مبلـغ که به دسـت همـه قطعه 
سـازان هـم نرسـید بخشـی از نیازهـای 
۱۲۰ روزه قطعـه سـازان را تامیـن کـرد، امـا 
تاکنـون هیـچ خبـری از واریز مبالـغ ارزی 

مـورد نیـاز ایـن صنعت نشـده اسـت.
بر اسـاس گزارش هـا، چهاردهم بهمن ماه 
سـال۹7 »فرشـاد مقیمـی« معـاون امـور 
صنایـع وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت 
در نشسـت تخصصـی کمیتـه خـودرو از 
تخصیـص چهـار هـزار میلیـارد تومـان بـه 
ایـران خـودرو و سـایپا خبر داد.پـس از آن 

عملیـات اجرایـی تخصیـص ایـن مبلغ به 
قطعـه سـازان در شـرکت های خودروسـاز 
آغاز و مقرر شـد بانک ها مطابق فهرسـتی 
که خودروسـازان در اختیارشـان قرار دادند، 
مبالـغ را به طور مسـتقیم به قطعه سـازان 
پرداخـت کنند.در این زمینه، قرار شـد برای 
تزریـق نقدینگی بـه خودروسـازان با محور 
بانـک مرکـزی، ۱۱ هـزار میلیارد تومـان در 
۲ بخـش ریالـی و ارزی پرداخت شـود که 
شـامل چهـار هـزار میلیـارد تومـان و ۸44 
میلیـون یـورو بـود کـه تاکنـون چهـار هزار 
میلیـارد تومـان نقدینگـی ریالـی پرداخت 

شـده است.
همگـن  صنایـع  انجمـن  عضـو  ایـن 
همچنیـن  قطعه سـازان،  و  نیرومحرکـه 
مشـکالت بانکـی و قیمـت گـذاری خودرو 
را یـادآور شـد و گفـت: برای قیمـت گذاری 
خودروها در سـال گذشته آنقدر فراز و فرود 
داشـتیم که در نهایت به »نـوش دارو پس 
از مـرگ سـهراب« تبدیـل شـد.وی با بیان 
اینکه نبود اسـتراتژی مبتنی بر مسائل روز 
بـه مشـکالت دو صنعـت خودروسـازی و 
قطعه سـازی دامـن زده، تاکید کرد: قطعه 
سـازان ایرانـی آنقدر هوشـمند هسـتند که 
در صـورت پشـتیبانی و حمایـت بتوانند از 

مشـکالت و تحریـم هـا عبـور کنند.

افزایش 25 تا 30 درصدی 
قیمت ها

رضایـی به رشـد قیمت ها پـس از نوروز 
اشـاره کـرد کـه متاثـر از سیاسـت هـای 
اکنـون  دسـتمزدها،  افزایـش  و  دولـت 
بـه ۲5 تـا 3۰ درصـد بالـغ شـده و گفت: 
پتروشـیمی  بخـش  شـد کـه  »شـنیده 
کـه مـواد اولیه آن بیشـترین سـهم را در 
تولیـد خـودرو دارد، از ۱5 اردیبهشـت ماه 
و تغییـر ارز این بخـش از نیمایی به آزاد 
بـا رشـد 3۰ درصـدی قیمـت مواجه می 
شـود، امـا از هـم اکنـون فعـاالن صنعت 
پلیمـر مـواد اولیه بـه قطعه سـازان نمی 
فروشـند تـا در افزایـش قیمت ها سـود 

بیشـتری نصیب شـان شـود.« 
وی بـا یـادآوری سـایر مشـکالت قطعـه 
سـازان، بیـان داشـت: درخواسـت واریـز 
نقـدی مبالـغ از سـوی تامیـن کننـدگان 
مـواد اولیـه، پرداخت مطالبـات با تاخیر 
۱۰ ماهـه از سـوی خودروسـازان، تغییـر 
نکـردن میـزان تسـهیالت بانـک هـا بـه 
قطعـه سـازان بـا وجـود افزایـش قیمت 
افزایـش  موضـوع  و  هـا  تحریـم  و  هـا 
هـای  هزینـه  درصـدی   ۲5 دسـت کـم 
نقـل و انتقـال پـول، تنهـا بخشـی از این 

مشـکالت اسـت.
سـه  از  داد:  ادامـه  صنفـی  مقـام  ایـن 
سـال پیـش تاکنـون خودروسـازان فقط 
بـه پرداخـت ما بـه التفاوت قیمـت مواد 
اولیـه بـه قطعه سـازان اقدام کـرده اند و 
در سـایر مـوارد همچـون افزایـش هزینه 
هـای نیـروی انسـانی، انـرژی ، حمـل و 
نقـل و غیـره کـه در برخـی مـوارد تـا ۱۰۰ 
درصـد افزایـش قیمـت داشـته، اقـدام 
در  وی  اسـت.  نشـده  مشـاهده  عملـی 
خاتمـه تاکیـد کـرد: اگـر ارز و نقدینگـی 
الزم در اختیـار قطعه سـازان قـرار بگیرد، 
روزنـه هـای امیـدی بـرای تـداوم کار در 
شـرایط سـخت تحریم ها در این صنایع 
بـزرگ و قدیمـی هـم چنان وجـود دارد.
دبیـر  نـژاد«  محبـی  »آرش  پیشـتر 
و  نیرومحرکـه  همگـن  صنایـع  انجمـن 
قطعه سـازان کشـور گفتـه بود: بـا توجه 
بـه پیـش بینـی تولیـد بیـش از یـک 
خـودرو  دسـتگاه  هـزار   ۲۰۰ و  میلیـون 
در سـال ۹۸، قطعـه سـازان بـه ۱5 هـزار 
میلیـارد تومـان سـرمایه در گردش برای 
خریـد مـواد اولیـه و سـایر اقـالم نیـاز 
دارند.آمارهـا نشـان مـی دهـد نزدیـک 
در  سـاز  قطعـه   ۲۰۰ و  هـزار  یـک  بـه 
زنجیـره تامیـن داخلـی حضـور دارند که 
توانمندسـازی آنهـا و رفـع موانـع تولیـد 
مـی توانـد سـبب تقویـت گوشـه ای از 

کاالهـای ایرانـی شـود.

جهــاد  جنبــش  دفترسیاســی  عضــو 
محکــوم  ضمــن  فلســطین  اســالمی 
آمریکاعلیــه  تحریم هــای  کــردن 
گفت:ایــن  ایــران  اســالمی  جمهــوری 
جهــاد  جنبــش  روی  بــر  تحریمهــا 
تاثیــر نخواهدگذاشــت.ولیدالقططی،عضو 
ــاد اســالمی  ــش جه ــر سیاســی جنب دفت
ــن  ــا دنیاالوط ــو ب ــت وگ ــطین در گف فلس
ــکا  ــر آمری ــای اخی ــا تحریم ه ــه ب در رابط
علیــه ایــران و تأثیــر آن بــر جنبــش جهــاد 
ــم  ــا را نمی پذیری ــن تحریم ه ــا ای گفت:م

ــن تحریم هــا  ــا رامحکــوم می کنیم.ای وآنه
ــکا  ــه سرکشــی های آمری ــتای ادام درراس
درمنطقــه وتحمیــل خواســته ایــن کشــور 
بــر منطقــه عربــی و اســالمی اســت.
ــاله  ــران مس ــرای ای ــم ب وی افزود:تحری
ــان  ــااز زم ــت،این تحریم ه ــدی نیس جدی
درســال  اســالمی  انقــالب  پیــروزی 
ــت. ــته اس ــود داش ــروز وج ــه ام ۱۹7۹تاب
القططــی گفت:ســالح وتجهیــزات جنبــش 
جهاداســالمی بخشــی از اقتــدار ملــت 
ــای  ــر حمایت ه ــت،ما منک ــطین اس فلس

ایــران از تمــام نیروهــای مقاومــت در 
جنبــش  جملــه  از  وفلســطین  لبنــان 
جهادنیســتیم امــا درنهایــت امــر جنبــش 
جهــاد یــک جنبــش مقاومــت فلســطینی 
اســت کــه ریشــه در ملــت فلســطین 
دارد و قــدرت خــود را از ملــت فلســطین 
ــران  ــه ای ــای آمریکاعلی می گیرد.تحریم ه
ــر  ــد ب ــا بتوان ــدی نیســت ت مســاله جدی
ــذارد. ــر بگ ــالمی تأثی ــاد اس ــش جه جنب
ــان گفــت: از  ــاد در پای عضــو جنبــش جه
ــران  ــالب اســالمی، ای ــروزی انق ــان پی زم
ــد و در  ــت می کن ــاد حمای ــش جه از جنب
طــول ایــن زمــان ایــران در تحریــم هــم 
بــود. ایــن تحریم هــا بــر روی قــدرت 

ــت. ــته اس ــر نگذاش ــت تأثی مقاوم

واکنش جنبش جهاد به تحریم های 
اخیرآمریکا علیه ایران

پوتین: 
تولیدنفت را فعال  افزایش نمی دهیم

رئیــس جمهــور روســیه اعــالم کــرد کــه مســکو بالفاصــه پــس از اعــالم لغــو 
معافیت هــای خریــد نفــت از ایــران، تولیــد خــود را افزایــش نخواهــد داد.

ــن، رئیــس  ــر پوتی ــا، والدیمی ــه نقــل از تایمــز آو ایندی ــه گــزارش ایســنا، ب ب
ــر  ــم اخی ــه تصمی ــا اشــاره ب ــری در پکــن ب ــور روســیه در نشســتی خب جمه
آمریــکا مبنــی بــر عــدم تمدیــد معافیــت  از تحریم هــای نفتــی ایــران 
ــت  ــه معافی ــه بخشــیدن ب ــس از خاتم ــه پ ــه روســیه بالفاصل ــرد ک ــار ک اظه
ــکا،  ــوی آمری ــه از س ــاه م ــران در م ــت ای ــداران نف ــی خری ــای نفت تحریم ه

ــود. ــد ب ــاال نخواه ــود را ب ــی خ ــدات نفت تولی
وی افــزود: مــا بــا اوپــک توافــق کرده ایــم تــا تولیــدات را در حــدی مشــخص 

نگــه داریــم و ایــن روال تــا مــاه جــوالی ادامــه دارد.
بــه گــزارش ایســنا،  کاخ ســفید بــرای افزایــش فشــار  بــر  ایــران معافیت های 
اعطــا شــده بــه هشــت کشــور بــرای خریــد نفــت  از  ایــران را تمدیــد نخواهــد 

. کرد
دولــت آمریــکا ســال گذشــته بــه دلیــل »جلوگیــری از افزایــش قیمــت نفــت 
در بازارهــای جهانــی« بــه هشــت کشــور خریــدار نفــت خــام ایــران معافیــت از 

تحریم هــای نفتــی اعطــا کــرد.

سیاست

سیاست

مجلس

سیاست

معافیت های  نفتی جدید شامل چین نمی شود 

خسارت تحریم نفتی ایران متوجه یک کشور نخواهد بود

فعال کردن مراکز تولیدی،مقابله با تحریم ها 

هیچ درخواستی برای مذاکره با آمریکا در کار نیست

برخـــی مقامـــات آمریکایـــی 
بـــه رویتـــرز گفته اندپـــس از 
تصمیـــم لغـــو معافیت هـــای 
ـــران  ـــت ای ـــتریان نف ـــی مش نفت
هیـــچ تصمیمـــی مبنـــی بـــر اعطـــای معافیـــت کوتـــاه 
ـــرای آن در  ـــی ب ـــاد موقعیت ـــا ایج ـــن و ی ـــه چی ـــدت ب م
ــران  ــداری نفـــت از ایـ جهـــت کاهـــش تدریجـــی خریـ
ــنا،به  ــزارش ایسـ ــت.به گـ ــده اسـ ــه نشـ ــر گرفتـ در نظـ
نقـــل ازخبرگـــزاری رویتـــرز،دو تـــن ازمقامـــات دولـــت 
ـــده  ـــت غافلگیرکنن ـــتندپس از درخواس ـــار داش ـــپ اظه ترام
ـــه  ـــر اینک ـــی ب ـــران مین ـــت ای ـــتریان نف ـــنگتن از مش واش
ـــورت  ـــن ص ـــر ای ـــد درغی ـــف کنن ـــران را متوق ـــت ای خریدنف
باتحریـــم مواجـــه خواهنـــد شـــد، بـــرای چیـــن هیـــچ 

ـــدت  ـــاه م ـــی کوت ـــا معافیت ـــت کاهـــش تدریجـــی ی موقعی
بـــرای خریـــداری نفـــت ایـــران در نظـــر گرفتـــه نشـــده 
اســـت.یکی از ایـــن مقامـــات آمریکایـــی گفـــت دولـــت 
ـــران  ـــن مشـــتری نفـــت ای ـــه بزرگتری ـــن ک ـــه چی ـــکا ب آمری
اســـت بـــه وضـــوح گفتـــه معافیتهـــای دیگـــری پـــس 
از همان هـــا کـــه در مـــاه نوامبـــر ســـال گذشـــته اعطـــا 
ـــاره  ـــی بااش ـــام آمریکای ـــن مق ـــدند،در کار نخواهدبود.ای ش
بـــه ایـــن که»آن ها)چینی هـــا(از ایـــن موضـــوع باخبـــر 
بوده اند،تاجایـــی می دانـــم چنیـــن چیـــزی درنظرگرفتـــه 
ـــاره مـــدت  نشـــده اســـت«گفت درنهایـــت هـــر ســـوالی درب
ـــوط  ـــه وزارت امـــور خارجه)آمریکا(مرب کاهـــش تدریجـــی ب
ـــت  ـــرای درخواس ـــی ب ـــه واکنش ـــور خارج ـــت.وزارت ام اس

توضیحاتـــی در ایـــن بـــاره نشـــان نـــداد.

ـــا  ـــه ب ـــور خارج ـــین وزارت ام ـــخنگوی پیش س
ـــرای  ـــران ب ـــی ای ـــش احتمال ـــه واکن ـــاره ب اش
ـــات  ـــه اقدام ـــش ب ـــام در واکن ـــروج از برج خ
ــرای  ــرد: بـ ــان کـ ــکا خاطرنشـ ــر آمریـ اخیـ
خـــروج یـــا عـــدم خـــروج از برجـــام و زمـــان اجـــرای آن بایـــد جوانـــب مختلفـــی 
بـــر اســـاس منافـــع ملـــی و مصالـــح کشـــور ســـنجیده شـــود، معتقـــدم اکنـــون، 
ـــید  ـــی نیست.س ـــن تصمیم ـــرای چنی ـــرای اج ـــاعدی ب ـــب و مس ـــان مناس زم
محمـــد علـــی حسینی،ســـخنگوی پیشـــین وزارت امـــور خارجـــه و ســـفیر 
ـــرای  ـــی ب ـــای نفت ـــو معافیت ه ـــه لغ ـــاره ب ـــا اش ـــا ،ب ـــران در ایتالی ـــابق ای س
خریـــداران نفـــت ایـــران از ســـوی آمریـــکا گفـــت: ایـــران ســـابقه فـــروش 
ــای  ــا تحریم هـ ــان بـ ــه هم زمـ ــی کـ ــته وهنگامـ ــود را در گذشـ ــت خـ نفـ
شـــورای امنیـــت ســـازمان ملـــل، تحریم هـــای یک جانبـــه و بـــه اصطـــالح 
ـــود  ـــه ب ـــا مواج ـــه اروپ ـــای اتحادی ـــن تحریم ه ـــکا وهمچنی ـــده آمری ـــج کنن فل
را دارد. ایـــن تجربـــه ثابـــت کـــرد، ایـــران بـــه دلیـــل موقعیـــت راهبـــردی 
کـــه دارد، در مقابـــل تحریم هـــای غیرقانونـــی و ظالمانـــه، کشـــوری دســـت 

ـــرای دور  ـــبی ب ـــای مناس ـــالمی راه ه ـــوری اس ـــت. جمه ـــل نیس ـــته و منفع بس
زدن تحریم هـــا یافتـــه و ابـــداع کـــرده کـــه طـــی چنـــد ســـال اخیـــر آن را 
ـــن  ـــه داد: هم چنی ـــت.وی ادام ـــاخته اس ـــوع س ـــل و متن ـــرده، تکمی ـــظ ک حف
ـــرای مشـــتریانش  ـــه دارد ب ـــی ک ـــل مختصات ـــه دلی ـــران ب ـــت ای ـــی نف جایگزین
کار ســـاده ای نیســـت وآنـــان تحـــت هرشـــرایطی طالـــب نفـــت کشـــورمان 
هســـتند و آن را بـــه نفـــت ســـایر کشـــورها ترجیـــح می دهند،عـــالوه بـــر 
ــی  ــی ملـ ــدت و همگرایـ ــر وحـ ــن عنصـ ــت وهمچنیـ ــزه مقاومـ ــن انگیـ ایـ
ــدرت  ــد، قـ ــت می کنـ ــدید و تقویـ ــمن آن را تشـ ــای دشـ ــه حماقت هـ کـ
تـــاب آوری کشـــور و مســـئولین را افزایـــش می دهد.ســـفیر ســـابق ایـــران 
در ایتالیـــا تاکیـــد کـــرد: شـــرایط کنونـــی کشـــورمان در عرصـــه بین المللـــی 
ـــت  ـــته اس ـــده گذش ـــج کنن ـــالح فل ـــه اصط ـــای ب ـــی تحریم ه ـــر از دوره زمان بهت
و بســـیاری از کشـــورها،حتی هـــم پیمانـــان آمریکا،تمایلـــی بـــه همراهـــی 
ـــم  ـــدارد رژی ـــکان ن ـــن ام ـــد. بنابرای ـــنگتن ندارن ـــه واش ـــم یک جانب ـــا تصمی ب
ــوان آن را  ــت، تـ ــه ای اسـ ــی حرفـ ــه الف زنـ ــورآن کـ ــکا و رئیس جمهـ آمریـ

ـــانند. ـــر برس ـــه صف ـــران را ب ـــت ای ـــادرات نف ـــه ص ـــند ک ـــته باش داش

فراکســـیون  ســـخنگوی 
ـــل  ـــات متقاب ـــری اقدام پیگی
ـــکا  ـــه آمری ـــای خصمان رفتاره
ـــرایط  ـــه در ش ـــرد ک ـــد ک تاکی
ــای  ــه روش هـ ــرف بـ ــن صـ ــای پرداختـ ــه جـ ــی بـ فعلـ
ـــق  ـــرای رون ـــی ب ـــزی جامع ـــه ری ـــد برنام ـــت بای ـــروش نف ف
ــینی  ــته باشیم.ســـید حســـین نقـــوی حسـ تولیـــد داشـ
ـــای  ـــات و ظرفیت ه ـــور امکان ـــل کش ـــا در داخ ـــار کرد:م اظه
بســـیاری داریم.بـــا ایـــن امکانـــات چـــه تفاوتـــی بیـــن 
مـــا بـــا کشـــورهایی کـــه اصـــالً نفـــت ندارنـــد و از منابـــع 
ـــتند،وجود  ـــوردار نیس ـــت و گاز برخ ـــون نف ـــی همچ زیرزمین
ــه  ــم کـ ــدام بگوییـ ــه مـ ــای آن کـ ــه جـ دارد.وی افزود:بـ
ــر  ــای اخیـ ــا تحریم هـ ــت را بـ ــت نفـ ــرار اسـ ــور قـ چطـ

بفروشـــیم بایـــد بـــه ســـمت برنامـــه ریـــزی بـــرای اداره  
ـــالی  ـــم در س ـــیم. آن ه ـــت باش ـــه نف ـــکا ب ـــدون ات ـــور ب کش
ـــد  ـــق تولی ـــال رون ـــام س ـــه ن ـــری ب ـــم رهب ـــام معظ ـــه مق ک
نامگـــذاری کردند.نقـــوی حســـینی بـــا بیـــان اینکـــه 
ـــورد اســـتفاده  ـــد کشـــور م ـــت تولی »حـــدود 5۰ درصـــد ظرفی
ــه  ــا بـ ــیاری از کارخانه هـ ــت: بسـ ــرد« گفـ ــرار نمی گیـ قـ
دالیـــل مختلـــف تعطیـــل و یـــا نیمـــه تعطیـــل هســـتند 
ـــد.  ـــه ندارن ـــواد اولی ـــا م ـــداده و ی ـــی را ن ـــی بانک ـــا بده آنه
بایـــد بـــه وضعیـــت ایـــن تولیـــد کننـــدگان پرداختـــه و 
ـــی در  ـــیم. وقت ـــته باش ـــد داش ـــرای تولی ـــی ب ـــه جامع برنام
ـــرف اول  ـــد ح ـــق تولی ـــی رون ـــات گازی و نفت ـــوزه میعان ح
ـــت  ـــن جه ـــوان در ای ـــی ت ـــا تمام ـــد ب ـــی بای ـــد یعن را می زن

حرکـــت کـــرده و پاالیشـــگاه ها را فعال تـــر کنیـــم.

ســـخنگوی وزارت امـــور خارجـــه ادعـــای 
ــی  ــی مبنـ ــای خارجـ ــانه هـ ــی رسـ برخـ
ــره  ــرای مذاکـ ــران بـ ــت ایـ ــر درخواسـ بـ
ــا آمریـــکا و آغـــاز مذاکـــرات ایـــران و  بـ

ــرد. ــوان کـ ــت عنـ ــاس و نادرسـ ــی اسـ ــعودی را بـ ــتان سـ عربسـ
بـــه گـــزارش ایرنـــا از اداره کل اطـــالع رســـانی و امـــور ســـخنگویی وزارت 
امـــور خارجه،»ســـیدعباس موســـوی«در پاســـخ بـــه پرســـش خبرنـــگاران 
ـــت  ـــر درخواس ـــی ب ـــی مبن ـــای خارج ـــانه ه ـــی رس ـــای برخ ـــوص ادع در خص
ایـــران بـــرای مذاکـــره بـــا آمریـــکا و آغـــاز مذاکـــرات ایـــران و عربســـتان 
ـــرد:  ـــد ک ـــی اســـاس و نادرســـت دانســـت و تاکی ـــا را ب ـــن ادعاه ســـعودی، ای
هیـــچ درخواســـتی بـــرای مذاکـــره بـــا آمریـــکا در کار نیســـت و در مـــورد 
ـــق  ـــا تواف ـــه ب ـــج ک ـــه ح ـــوط ب ـــات مرب ـــائل و موضوع ـــز در مس ـــتان ج عربس
ـــه  ـــچ گون ـــت، هی ـــده اس ـــدا ش ـــور ج ـــی دو کش ـــط سیاس ـــائل و رواب از مس
ـــت.  ـــان نیس ـــور در جری ـــن دو کش ـــری بی ـــوزه دیگ ـــچ ح ـــره ای در هی مذاک
ســـخنگوی وزارت امـــور خارجـــه افزود:سیاســـت اِعالمـــی و اِعمالـــی 

ــن و  ــال روشـ ــایگان کامـ ــوص همسـ ــران در خصـ ــالمی ایـ ــوری اسـ جمهـ
ـــالمت  ـــایگی مس ـــواری و همس ـــن همج ـــل، حس ـــرام متقاب ـــر احت ـــی ب مبتن
ـــران  ـــایگان ای ـــام همس ـــت و تم ـــو اس ـــت وگ ـــکاری و گف ـــا هم ـــوام ب ـــز ت آمی
کـــه واقـــع بینانـــه، واقعیـــت هـــا و تحـــوالت منطقـــه ای و جهانـــی را در 
ـــل  ـــرام متقاب ـــا احت ـــوام ب ـــازنده ت ـــط س ـــت رواب ـــد، در اولوی ـــی گیرن ـــر م نظ

قـــرار دارنـــد. 
ــتان  ــران، عربسـ ــوری اســـالمی ایـ ــر جمهـ ــرد:از نظـ موســـوی تصریـــح کـ
ـــر در  ســـعودی کشـــوری مهـــم در منطقـــه ماســـت کـــه طـــی ســـال هـــای اخی
ـــن  ـــه اســـت و همی ـــرار گرفت ـــردی غیرســـازنده ق ـــا رویک مســـیری نادرســـت ب
ـــت.  ـــرده اس ـــاد ک ـــه ایج ـــادی را در منطق ـــای زی ـــران ه ـــب و بح ـــر مصائ ام

ســـخنگوی وزارت امـــور خارجـــه ابـــراز امیـــدواری کـــرد بـــه زودی شـــاهد 
بازگشـــت مقامـــات عربســـتان بـــه مســـیر خیرخواهـــی صادقانـــه بـــرای 
ملـــت هـــای منطقـــه باشـــیم کـــه قطعـــا در چنیـــن شـــرایطی جمهـــوری 
اســـالمی ایـــران، همچـــون همیشـــه، آمـــاده تعامـــل بـــا ایـــن کشـــور در 

چهارچـــوب همـــکاری هـــای منطقـــه ای و دوجانبـــه خواهـــد بـــود.

سنا
 ای

س:
عک
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حـزب اعتـدال و توسـعه اعـالم کرد کـه اینسـتاگرام بیانیه 
رئیـس  ترامـپ  سیاسـت های  علیـه  را کـه  حـزب  ایـن 
اسـت. کـرده  حـذف  بـوده،  متحـده  ایالـت  جمهـوری 
نوشـت: توسـعه  و  اعتـدال  حـزب  تلگـرام  کانـال 
محکومیـت  در   توسـعه  و  اعتـدال  حـزب  بیانیـه 
پاسـداران  سـپاه  علیـه  ترامـپ  دولـت  اقـدام 
در  حـزب  ایـن  رسـمی  صفحـه  از  اسـالمی  انقـالب 
شـد. حـذف   @hezbet.ir آدرس  بـه  اینسـتاگرام 

ائتـالف فتـح عـراق که ریاسـت آن را هـادی العامـری برعهده 
دارد در واکنـش بـه ادعاهـای بـی اسـاس سـفارت آمریکا در 
بغـداد علیه مقامات عالی رتبه ایـران اعالم کرد:هرگونه توهین 
ازسـوی هیأت هـای دیپلماتیـک موجوددرخـاک عـراق علیـه 
هرکشـور و یامرجعیـت دینـی که مـردم عراق بـی احترامی به 
آن رابـه هیـچ وجـه نمی پذیرنـد به شـدت محکـوم می کنیم.
ایـن اقـدام درتضادباقواعدوقوانیـن دیپلماتیک اسـت.در این 
بیانیـه آمـده اسـت:بی احترامی به یکـی از مراجـع عالی قدر 
دینی مورد احترام ملت عراق از طریق سـایت رسـمی سـفارت 

آمریـکا در عـراق تجـاوزی آشـکار و غیرقابل قبول اسـت.

سانسورهای اینستاگرام 
به احزاب ایرانی رسید

احضار کاردار سفارت 
آمریکا در بغداد

سـخنگوی وزارت کشـورگفت:اقدامات وتمهیـدات اجرایـی 
انتخابـات درحوزه های مختلف وزارت کشـور شـروع شـده 
است و درگام نخست آموزش مجریان انتخابات در استان 
هامبتنـی بـر قوانیـن و مقررات جـاری آغاز و درحـال اجرا 
است.سیدسـلمان سـامانی سـخنگوی وزارت کشـور بابیان 
اینکـه انتخابـات یازدهمین دوره مجلس شـورای اسـالمی 
و اولیـن میـان دوره ای پنجمیـن دوره مجلـس خبـرگان 
رهبـری باموافقـت شـورای نگهبـان روزجمعـه ۲اسـفندماه 
سـالجاری برگزار خواهد شد،اظهارداشـت:برگزاری باشـکوه 
انتخابـات بـا رعایـت مـّر قانـون و در فضـای امـن و بـا 
اسـت انتخابـات  برگـزاری  در  مـا  اصلـی  راهبـرد  نشـاط 

معـاون حقوقـی رئیـس جمهـور در ارتبـاط با طـرح دعوا علیه 
امریـکا توضیحاتـی ارائه داد.لعیا جنیـدی در توضیح اظهارات 
اخیـرش مبنـی بر طرح دو دعـوا علیه امریکا جهت جلوگیری 
از رسـیدن کمک هـای بین المللـی بـه مـردم سـیل زده ایـران 
اظهـار کرد:یـک دعوا در دادگاه دادگسـتری بین المللی اسـت؛ 
بـه  مربـوط  بخـش  اسـت،  شـده  داده  دادخواسـتش  کـه 
سـیل زدگان اخیر هم به عنوان مسـتندات دادخواست موجود، 
بـه پرونده آن دعوا اضافه شـده اسـت. وی ادامـه داد: در عین 
حال این اتفاق نقض دسـتور موقت هم هسـت چون دسـتور 
موقت کمک های بشـر دوسـتانه یا حتی معامـالت مربوط به 
کمک های بشـر دوسـتانه را هم دادگاه دادگستری بین المللی 

گفتـه که باید آزاد باشـد

تمهیدات اجرایی 
انتخابات آغاز شد

طرح دعوا علیه آمریکا
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگریگردشگری

روادید پاکستان برای 48کشور ازجمله ایران آسان ترشدزمان پرداخت قسط دوم حج اعالم شد
ــان  ــارت زمـ ــج و زیـ ــازمان حـ ــس سـ رییـ
واریـــز مرحلـــه دوم هزینـــه حـــج را اعـــالم 
ـــرای  ـــیل زده ب ـــق س ـــران مناط ـــرد و گفت:زائ ک
ــت  ــاه فرصـ ــک مـ ــه یـ ــن هزینـ ــز ایـ واریـ
دارند.علی رضـــا رشـــیدیان دربـــاره واریـــز مرحلـــه دوم هزینـــه حـــج تمتـــع 
ـــج  ـــفر ح ـــه س ـــورت گرفته،هزین ـــای ص ـــق برنامه ریزی ه ـــح داد:طب ۹۸ توضی
ــه دوم از  ــز مرحلـ ــه واریـ ــود کـ ــت می شـ ــه دریافـ ــع ۹۸ در دو مرحلـ تمتـ
تاریـــخ دهـــم اردیبهشـــت مـــاه و بـــه مـــدت یـــک هفتـــه خواهـــد بـــود.
بـــه گفتـــه او، فقـــط افـــرادی کـــه تأییدیـــه پزشـــکی را دریافـــت کرده انـــد، 
می تواننـــد واریـــز وجـــه مرحلـــه دوم را از روز تعییـــن شـــده و بـــه مـــدت یـــک 
ـــرای حجـــاج  ـــه تمهیـــدات اندیشـــیده شـــده ب هفتـــه انجـــام دهند.رشـــیدیان ب
ـــک  ـــزان فرصـــت ی ـــن عزی ـــرای ای ـــزود: ب ـــرد و اف مناطـــق ســـیل زده اشـــاره ک
ـــت. ـــده اس ـــادر ش ـــع ص ـــج تمت ـــش ح ـــه دوم فی ـــز مرحل ـــرای واری ـــه ب ماه
حجت االســـالم و المســـلمین ســـیدعلی قاضی عســـکر، نماینـــده ولـــی 
ـــج  ـــران ح ـــی زائ ـــش توجیه ـــروز در همای ـــارت، دی ـــج و زی ـــور ح ـــه در ام فقی

تمتـــع گفتـــه بـــود: هزینـــه حـــج ۹۸ بـــرای هـــر زائـــر بیـــن ۲۱ تـــا ۲۸ میلیـــون 
ـــران  ـــه بخـــش مســـکن زائ ـــط ب ـــت فق ـــاوت قیم ـــه تف ـــالم شـــده ک ـــان اع توم
ــه  ــتند.به گفتـ ــه مثـــل هـــم نیسـ ــا همـ ــود، چـــون هتل هـ مربـــوط می شـ
ـــپرده  ـــان س ـــون توم ـــک میلی ـــپرده و ی ـــود س ـــده س ـــن ش ـــغ تعیی او، از مبل
ـــازمان  ـــت.رئیس س ـــت اس ـــل پرداخ ـــی قاب ـــود و مابق ـــر می ش ـــر کس ـــر زائ ه
حـــج و زیـــارت نیـــز کـــه در حاشـــیه ایـــن همایـــش ســـخن می گفـــت، 
یـــادآور شـــد: طبـــق توافق هـــای انجـــام شـــده، امســـال نزدیـــک بـــه ۸6 
هـــزار و 55۰ نفـــر زائـــر و خدمـــه در ســـرزمین وحـــی حضـــور می یابنـــد.
ـــزودن ۱۰  ـــرای اف ـــتان ب ـــی از عربس ـــت قبل ـــرو درخواس ـــت: پی ـــیدیان گف رش
ـــار  ـــه بعضـــی اخب ـــه ب ـــا توج ـــران، ب ـــت ای ـــه ظرفی ـــر ب ـــر ســـهمیه دیگ ـــزار نف ه
ـــالمی،  ـــورهای اس ـــی کش ـــه بعض ـــد ب ـــهمیه های جدی ـــای س ـــر اعط ـــی ب مبن
ـــج و  ـــر ح ـــرای وزی ـــه ای ب ـــوص نام ـــن خص ـــاره در همی ـــته دوب ـــه گذش هفت
ـــخ  ـــب پاس ـــان مناس ـــم در زم ـــه امیدواری ـــم ک ـــال کردی ـــتان ارس ـــره عربس عم
طـــرف عربســـتانی را داشـــته باشـــیم.او بیـــان کرد:امیدواریـــم درصـــدی از 

ـــود. ـــه ش ـــران اضاف ـــود ای ـــهمیه موج ـــه س ـــر ب ـــزار نف ـــن ۱۰ه ای

ـــه  ـــل ازبیانی ـــه نق ـــری پاکســـتان ب ـــع خب مناب
ـــد  ـــت جدی ـــالم کردند:سیاس ـــور اع وزارت کش
ــد  ــدور روادیـ ــش در صـ ــه نرمـ ــوط بـ مربـ
فرودگاهـــی بـــرای شـــهروندان 48 کشـــور 
ازهفتـــه پیـــش بـــه اجـــرا درآمـــده است.براســـاس ایـــن گزارش،رونـــد صـــدور 
ـــتان از  ـــای پاکس ـــرودگاه ه ـــه ف ـــا ورود ب ـــور ب ـــهروندان 48 کش ـــد ش روادی
قبـــل آســـان تـــر شـــد.مدت روادیـــد فرودگاهـــی 3 مـــاه اعـــالم شـــده اســـت.
در فهرســـت بروزرســـانی شـــده وزارت کشـــور پاکســـتان نـــام کشـــورهای 
ـــریالنکا،  ـــن، س ـــه، چی ـــیه، ترکی ـــزی، روس ـــد، مال ـــان، هن ـــل، آلم ـــران، برزی ای
اســـترالیا و دانمـــارک دیـــده مـــی شود.کشـــورهای افغانســـتان،آمریکا و 
ـــتان  ـــد پاکس ـــد روادی ـــت جدی ـــدی از سیاس ـــره من ـــه به ـــاز ب ـــس مج انگلی
نخواهنـــد بود.رســـانه هـــای پاکســـتانی گفتند:عـــالوه بـــر شـــهروندان 48 
کشـــور مبنـــی بـــر بهـــره منـــده از روادیـــد فرودگاهـــی همزمـــان بـــا ورود 
بـــه پاکســـتان، دیپلمـــات هـــای 12 کشـــور نیـــز از تســـهیالت بیشـــتری 
ـــر  ـــت وزی ـــد.»عمران خان«نخس ـــد ش ـــد خواهن ـــره من ـــوص به ـــن خص در ای

پاکســـتان مـــاه گذشـــته بـــا هـــدف جـــذب گردشـــگرخارجی و احیـــای 
ــد  ــدور روادیـ ــت صـ ــور،مرحله نخسـ ــن کشـ ــگردی در ایـ ــت گردشـ صنعـ
ـــارات  ـــزی و ام ـــه، مال ـــه ترکی ـــور از جمل ـــد کش ـــاع چن ـــرای اتب ـــی ب فرودگاه
ـــوع  ـــه پاکســـتان، وق ـــان نســـبت ب ـــب جهانی ـــه تصـــور غال ـــالم کرد.اگرچ را اع
حمـــالت تروریســـتی و انفجـــار در ایـــن کشـــور اســـت، بـــا ایـــن وجـــود 
ارتـــش، دولـــت و دســـت انـــدرکاران توانســـته انـــد بـــا تامیـــن امنیـــت و 
ـــی در  ـــل توجه ـــای قاب ـــت ه ـــه موفقی ـــگری، ب ـــای گردش ـــاخص ه ـــود ش بهب
ـــی و  ـــر طبیع ـــتان در مناظ ـــای پاکس ـــی ه ـــت یابند.زیبای ـــت دس ـــن صنع ای
ـــی  ـــی و خارج ـــش داخل ـــگری در بخ ـــق گردش ـــی رون ـــه اصل ـــی، جاذب تاریخ
ـــعه و  ـــتی، توس ـــات تروریس ـــا و اقدام ـــی ه ـــروز ناآرام ـــی ب ـــت، ول ـــوده اس ب
ـــوری  ـــتان کش ـــرار داده اســـت. پاکس ـــر ق ـــت تاثی ـــت را تح ـــن صنع ـــق ای رون
زیبـــا و بی نظیـــر اســـت کـــه دســـت طبیعـــت آنچـــه از هنـــر در آســـتین 
ـــرور و  ـــیاه ت ـــال های س ـــه س ـــوری ک ـــت، کش ـــه داده اس ـــه آن هدی ـــته ب داش
ـــت  ـــیرین امنی ـــم ش ـــک طع ـــته و این ـــت سرگذاش ـــت را پش ـــار و وحش انفج

می چشـــد.  را 

 پیام
 میراث

شیراز شناسنامه  فرهنگ و هنر ایران است
معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در ویژه برنامه  روز فرهنگ و هنر شیراز در سی ودومین نمایشگاه بین المللی کتاب 

تهران گفت: شیراز همواره شناسنامه  فرهنگ و هنر ایران بوده است

سنا
 ای

س:
عک

دسـتی  وصنایـع  گردشـگری  فرهنگـی  میـراث  اداره  مدیـر 
ایـن  گردنـه  گردشـگری  کمپینـگ  ازواگـذاری  اسـدآباد 
شهرسـتان بـه انجمـن حمایـت از زندانیـان خبـر داد.کامـران 
اکبـری شـایگان،اظهار کرد:بعـد از ۹ سـال بالتکلیفی،کمپینـگ 
گردشـگری احـداث شـده در گردنه اسـدآباد بـا تدبیـر فرماندار 
و دادسـتان تعییـن تکلیـف و جهـت جلوگیـری از تخریب بیت 
المـال و اسـتفاده شـهروندان و گردشـگران طـی صورتجلسـه 
و توافـق نامـه ای بـه منظـور نگهـداری، توسـعه و ایجـاد درآمـد 
بـرای زندانیان بـه انجمن حمایت از زندانیان شهرسـتان واگذار 
شـد.وی بـا بیـان این کـه ایـن توافـق نامـه بیـن اداره میـراث 
فرهنگـی و انجمـن حمایـت از زندانیـان منعقـد شـده افـزود: 
ایـن کمپینـگ با اعتبـاری افزون بر ۲5۰ میلیون تومان ۹ سـال 
پیـش در سـال ۸۹ توسـط اداره میـراث فرهنگـی شهرسـتان 
سـاخته شـده بـود کـه طی ایـن مدت هیـچ اسـتفاده ای از این 
مـکان صـورت نمی گرفـت و مـکان فـوق بالتکلیـف بـود.وی بـا 
اشـاره بـه وجـود 3۰ آالچیـق، و سـکوی نصب چادر، سـرویس 
بهداشـتی و نمـاز خانـه در ایـن کمـپ اقامتـی تصریح کـرد: بر 
اسـاس توافق نامـه ای این کمپ به انجمن حمایـت از زندانیان 
در راسـتای خدمـات دهـی بـه مسـافران عبـوری از مسـیر و 
ایجـاد درآمدزایـی و صـرف هزینه آن بـرای حمایـت از خانواده 
زندانیـان واگـذار می شـود.اکبری شـایگان در ادامه یادآور شـد: 
شهرسـتان اسـدآباد دارای ۱5۰ اثـر تاریخـی و فرهنگـی بـوده و 
از ایـن تعـداد اثـر تاریخـی و فرهنگـی 5۸ اثـر جـز آثـار ملـی 
بـه ثبـت رسـیده اسـت. وی در ادامـه از جملـه آثـار ملـی بـه 
ثبـت رسـیده ایـن شهرسـتان را آب انبار، پل شکسـته، مسـجد 
میـرزا آقاجانـی، کتیبـه آقاجـان بالغـی، حمـام صفوی، سـنگ 
نبشـته مسـجد جامـع، تـاالب پیرسـلیمان و درخـت کهنسـال 
عنـوان کرد.رئیـس  روسـتای کرخین آبـاد  سـاله گـردوی   4۰۰
اداره میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری شهرسـتان 
اسـدآباد بوسـتان جنگلی، بنای یادبود سـیدجمال الدین، تاالب 
چشم شـور و پیرسـلیمان، کهریـز، باغـات و دره دربنـد کهریـز، 
دره و روسـتای ویرایـی، خنـداب، گردنـه و دشـت اسـدآباد و 
ارتفاعـات منطقـه حفاظت شـده آلمابالغ را نیز می تـوان از جمله 

جاذبه هـای تاریخـی و گردشـگری اسـدآباد برشـمرد.

گردشگری زندانیانی که 
کمپ گردشگری 

را اداره خواهند کرد

روستایی با یک ابرسازه تاریخی

روستایی  ارنان با یک ابرسازه تاریخی

ــع شهرســتان  روســتای »اردان« از تواب
ــل  ــه دلی ــه ب ــزد ک ــتان ی ــت در اس تف
ــان«  ــا روســتای »ارن تشــابه اســمی ب
شهرســتان مهریــز در ایــن اســتان، 
می شــود،  گرفتــه  اشــتباه  غالبــًا 
روســتایی تاریخــی اســت کــه بــه 
دوران قبل از اســالم نســبت داده شــده 
ــی  ــی و بی توجه ــار فراموش ــا در غب ام
ــگار گرفتــه است.روســتای تاریخــی  زن
»اردان« کــه از توابع دهســتان دهشــیر 
شهرســتان تفــت اســت، در گــودی 
یــک دره و در نزدیکــی روســتاهای 
وتوران پشــت  شــواز  تاریخــی 
نظــر  اســت.»اردان«از  شــده  واقــع 
ــا  ــت ام ــی اس ــتایی غن ــی روس تاریخ
افــراد زیــادی هنــوز ایــن روســتا را 
نمی شناســند و پــای قدمــت تاریخــی 
ســکوت  می آیــد،  وســط  کــه  آن 
برخــی  کــه  حالــی  در  می کننــد 

بــه  متعلــق  را  آن  مورخــان قدمــت 
دوران قبــل از اســالم ذکــر می کننــد 
روســتاهای  قدیمی تریــن  از  را  آن  و 
ــی  ــد عل ــران می دانند.»محم ــزد و ای ی
از  یکــی  و  شــناس  اینانلو«باســتان 
ــز قدمــت  ــران شناســان معــروف نی ای
ایــن روســتا را بــه دوره ساســانی و 
ــن  هخامنشــی نســبت داده و قلعــه ای
روســتای زیبــا را از منحصرفردتریــن 
ــات  ــان می داند.خصوصی قلعه هــای جه
ــه  ــتاییان ب ــه روس ــه ک ــن قلع ــارز ای ب
ــل  ــود در مقاب ــت از خ ــور محافظ منظ
بودنــد،  بنــا کــرده  راهزنــان  حملــه 
ــه  منظــره زیبایــی اســت کــه از اردان ب
تصویــر می کشــد و دلیــل آن هــم قــرار 
گرفتــن ایــن دژ باشــکوه بــر بــاالی 
ناحیــه بلنــد و مشــرف بــه روستاســت.
ایــن قلعــه بــه دســت اجــداد اردانی هــا 
ــد  ــتا بودن ــن روس ــذاران ای ــه پایه گ ک

ــاخته  ــیاری س ــقت های بس ــا مش و ب
شــده چــرا کــه در آن دوران، بــردن 
ــر روی ایــن بلنــدی ،  ــزار ب مصالــح و اب
بســیار مشــکل بــوده اســت. بــه گفتــه  
رئیــس شــورای اســالمی روســتای 
تاریخــی اردان،ایــن قلعــه تاریخــی 
کــه در ســال ۱3۸6 بــه شــمارٔه ۲۱7۱5 
ــران  ــی ای ــار مل ــی از آث ــوان یک ــه عن ب
بــه ثبــت رســیده، امــروزه پــس از 
ــگاه کارشناســان  گذشــت ســال ها در ن
بشــمار  تاریخــی  ســازه  ابــر  یــک 
ــاره  ــا اش ــی« ب ــا اردان می آید.»غالمرض
ــگر در  ــب ۱5۰۰ گردش ــور قری ــه حض ب
ــوروز امســال در ایــن روســتای  ایــام ن
ــتا  ــن روس ــار می کند:ای ــی، اظه تاریخ
ــادی  ــان تعــداد زی ــد کــه میزب هــر چن
از گردشــگران اســت امــا هنــوز آنچنــان 
شــناخته شــده نیســت و غالبــًا بــه 
لحــاظ تشــابه آوایــی بــا روســتای 

گرفتــه  اشــتباه  مهریــز  »ارنــان« 
ــی اســت کــه  ــن در حال می شــود و ای
ــان نیســت  ایــن روســتا اگــر چــه ارن
ــان  ــر از ارن ــی کمت ــر تاریخ ــا از نظ ام
ــه  ــن ک ــان ای ــا بی ــت.وی ب ــم نیس ه
تأسیســات  نظــر  از  اردان  روســتای 
ــوردار  ــتایی برخ ــز روس گردشــگری نی
ــتا  ــن روس ــد: ای ــان می کن ــت، بی اس
دارای یــک اقامتــگاه بومگــردی بــرای 
گردشــگران  از  پذیرایــی  و  اســکان 
اســت کــه می تواندبــا مهیــا شــدن 
بهترگردشــگری،مورد  شــرایط 
بهره بــرداری بهینــه قــرار گیرد.ایــن 
ــد:  ــه می کن ــن اضاف ــئول همچنی مس
ــی  ــه ی تاریخ ــتا دارای قلع ــن روس ای
ــی«  ــل غل باغســتان، دو تفرجــگاه »ت
ــگران  ــه گردش ــت ک ــدا« اس ــل پ و»ت
بــا  می کنــد.وی  جــذب  را  زیــادی 
اشــاره بــه وجــود امکاناتــی ماننــد 
ــان  ــه همچن ــات ک ــار قن ــجد، چه مس
ــتان  ــت، باغس ــا اس ــات آن احی دو قن
تاکیــد  روســتا،  ایــن  در  و کشــتزار 
تاریخــی  روســتای  ایــن  می کنــد: 
جمعیــت  نفــر   ۲۰۰ بــا  همچنــان 
ثابــت، یکــی از روســتاهای فعــال و 
ــتان  ــی اس ــوا و ییالق ــوش آب و ه خ
اردانــی،  مــی رود.  شــمار  بــه  یــزد 
ــای گردشــگری  توســعه زیرســاخت  ه
همــت  مســتلزم  را  روســتا  ایــن 
می کنــد  عنــوان  فرهنگــی  میــراث 
ــن روســتا  ــه تاریخــی ای ومی گوید:قلع
کــه در ســنوات گذشــته وعــده عنایــت 
و مرمــت آن را داده بودند،همچنــان بــه 
حــال خــود رهــا شــده و دربارش هــای 
اخیــر  بخشــی از آن تخریــب شــده 
اضافــه  اردان  روســتای  اســت.دهیار 
می کند:ایــن قلعه،نمادتاریخــی ایــن 
روستاســت ودرصــورت حمایــت میراث 
ــی  ــش خصوص ــی می توانیم،بخ فرهنگ

ــاخت های  ــعه زیرس ــور توس ــه منظ را ب
گردشــگری بــه کار بگیریــم .

روستاهای تاریخی ماقبل 
اسالم در اولویت گردشگری

،مدیــرکل  فاطمــی  ســید مصطفــی 
و  دســتی  فرهنگی،صنایــع  میــراث 
یزدمی گویــد:  اســتان  گردشــگری 
ــه  ــروف ب ــی اردان مع ــتای تاریخ روس
ــی  ــتاهای تاریخ ــی از روس »اردون«یک
مربــوط بــه دوران اولیــه اســالم اســت 
ــز  ــل از آن نی ــه دوران قب ــه ب ــه البت ک
اضافــه  می شــود.وی  داده  نســبت 
می کند:ایــن روســتای تاریخــی بــه 
روســتاهای  از  آثــاری کــه  واســطه 
تاریخــی و قبــل از اســالم »شــواز« 
و »تــوران پشــت« بــه جــا مانــده 
اســت، عمدتــًا بــه دوران ساســانی نیــز 
نســبت داده می شــود.این مســئول، 
پرداختــن بــه روســتاهای تاریخــی 
ــت  ــی را اولوی ــالم و قدیم ــل از اس قب

نهایــت  در  و  گردشــگری  توســعه 
آنهــا  مــورد  در  تبلیغــات  و  معرفــی 
ــال حاضــر  ــد: در ح ــد و می گوی می دان
قدمــت  بــا  و  تاریخــی  روســتاهای 
ــه  ــر ب ــه کمت ــادی همچــون شــواز ک زی
ــده  ــه ش ــا توج ــعه آنه ــی و توس معرف
اســت، در اولویــت میــراث فرهنگــی 
قــرار دارنــد امــا در حیــن حــال معرفــی 
برگــزاری  طریــق  از  اردان  روســتای 
ــا و جشــنواره های گردشــگری  رویداده
را مــد نظــر داریــم.وی در رابطــه بــا 
ــتا  ــن روس ــی ای ــه تاریخ ــت قلع مرم
می کند:بارش هــای  تصریــح  نیــز 
ــدن قــالع  ــه آســیب دی ــر منجــر ب اخی
تاریخــی روســتاهایی همچــون فهــرج 
و اردان شــد امــا متأســفانه تاکنــون 
اعتبــاری در راســتای مرمــت و ترمیــم 
ایــن بناهــا بــه میــراث فرهنگــی تعلــق 
ــی  ــذا در شــرایط کنون ــه اســت ل نگرفت
برنامــه ای در مــورد ایــن بناهــا نداریــم

جمهــور  پوتین«رئیــس  »والدیمیــر 
مالیــات  طــرح  ارائــه  بــا  روســیه 
»ســن  شــهر  خارجــی  گردشــگران 
موافقــت کــرد. روســیه  پترزبــورگ« 
رئیــس جمهــور کشــور روســیه طــی 
مالقاتــی با»الکســاندر بگلــوف« شــهردار 
پترزبورگ«اظهــار  » ســن  موقــت 
خارجــی،  داشــت،مالیات گردشــگران 

بــود. خواهــد  روبــل   ۱۰۰ روزانــه 
ــا  ــوف«، هتل ه ــاندر بگل ــه گفته »الکس ب

ایــن مبلــغ را بــه ازای هــر شــب اقامــت 
از گردشــگران دریافــت خواهنــد کــرد.

گمــان مــی رود مالیات هــای اخــذ شــده 
ــن پترزبورگ،  ــی س ــگران خارج از گردش
ــای  ــازی مکان ه ــر و بازس ــرف تعمی ص
امکانــات  توســعه ی  و  تاریخــی 
شــود. شــهر  ایــن  گردشــگری 
از  درصــد   ۱5 گفته »بگلــوف«،  بــه 
ســاختمان های شــهر »ســن پترزبورگ« 
تاریخــی و جــزو میــراث ایــن شــهر 

بســیاری  کــه  می شــوند  محســوب 
هســتند.همه ی  مســکونی  آن هــا  از 
ایــن ســاختمان ها نیازمنــد تعمیــر و 
بازســازی هســتند کــه هزینــه بازســازی 
آن ۱7میلیــارد روبــل برآوردشــده اســت.
ــده از  ــه ش ــات ارائ ــه اطالع ــه ب ــا توج ب
ســوی وزیــر اقتصــاد روســیه ، رونــد 
اخــذ مالیــات از گردشــگران خارجــی 
آغــاز   ۲۰۲۰ ســال  از  ســن پترزبورگ 
شــهردار  عقیــده  شــد.به  خواهــد 
ــع آوری  ــن پترزربورگ«جم ــت » س موق
خارجــی  گردشــگردان  از  مالیــات 
خوبــی  روش  می توانــد  شــهر،  ایــن 
بازســازی  هزینــه  جمــع آوری  بــرای 
ــن شــهر باشــد. مکان هــای تاریخــی ای

گردشگران خارجی سن پترزبورگ 
مالیات  پرداخت خواهند کرد

راز تمدنی خلیج فارس

ــی  ــام بامســمای ایران ــک ن ــا همــان Persian gulf ی ــارس ی ــج ف ــام خلی ن
و تمدنــی بــوده کــه بــر تــارک نقشــه جهــان بــرای همیشــه بــا همیــن نــام 
درخشــیده و پــس از ایــن نیــز جاودانــه خواهــد ماند.خلیــج فــارس بواســطه 
اهمیــت منابــع زیــر دریــا و روی دریــا از گذشــته دور تاکنــون نقطــه کانونــی 
جهانگــردان و حتــی متجــاوزان بــه حقــوق ملــت هــای منطقــه بــوده و هنــوز 
ــران  ــان ای ــه دشــمنان و بدخواه ــی ک ــن داســتان وجــود دارد.در حال ــم ای ه
ــج  ــل خلی ــام اصی ــردن ن ــرای خدشــه دار ک اســالمی،تالش گســترده ای را ب
ــن  ــای که ــه ه ــی و نقش ــم تاریخ ــناد محک ــا اس ــد ام ــام دادن ــارس انج ف
ــان  ــل کتم ــارس قاب ــج ف ــام خلی ــت ن ــه اصال ــد ک ــد دارن ــی تاکی جغرافیای
ــا و مناطــق  ــراه ه ــن آب ــم تری ــی از مه ــوان یک ــه عن ــارس ب نیســت.خلیج ف
ــار  ــرور و افتخ ــه غ ــان مای ــرای ایرانی ــواره ب ــان، هم ــطح جه ــردی در س راهب
بــوده، مــردم ایــران هــزاران ســال اســت کــه در کنــار آب هــای نیلگــون خلیــج 
ــج  ــد شــده اند.خلی ــره من ــران آن به ــب بیک ــرده و از مواه ــی ک ــارس زندگ ف
فــارس عــالوه بــر داشــتن منابــع عظیــم انــرژی و اهمیــت اقتصــادی، از تاریخ 
و فرهنگــی کهــن و منحصــر بفــرد برخــوردار اســت کــه ایــن فرهنــگ را مــی 

ــار آن مــی زیســتند، مشــاهده کــرد. ــی کــه در کن ــوان در مردمان ت

ته
نک

»محمـد علـی اینانلـو« باسـتان شـناس و یکـی از ایـران 
بـه دوره  ایـن روسـتا را  شناسـان معـروف نیـز قدمـت 
ساسـانی و هخامنشـی نسـبت داده و قلعه این روسـتای 

زیبـا را از منحصرفردتریـن قلعه هـای جهـان می دانـد.
رئیس شورای اسالمی روسـتای تاریخی اردان »غالمرضا 
اردانـی« بـا اشـاره به حضور قریـب 1500 گردشـگر در ایام 
نوروز امسـال در این روسـتای تاریخی،گفت: این روسـتا 
هـر چنـد میزبـان تعداد زیـادی از گردشـگران اسـت اما 
هنوز آنچنان شـناخته شده نیسـت و غالبًا به لحاظ تشابه 
آوایی با روسـتای »ارنان« مهریز اشـتباه گرفته می شـود.
سـید مصطفی فاطمی، مدیرکل میـراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری اسـتان یزدمی گوید:روستای تاریخی 
اردان معـروف بـه »اردون« یکـی از روسـتاهای تاریخی 
مربـوط بـه دوران اولیه اسـالم اسـت کـه البته بـه دوران 

قبـل از آن نیز نسـبت داده می شـود.

میراثخبر

شهاب سنگ قجری را در کاخ گلستان ببینیدبه شایعه  دستگیری ها، دامن نمی زنیم
بازرســـی  دفتـــر  مدیـــرکل 
بـــه  پاســـخگویی  و 
گفت:ســـازمان  شـــکایات 
صنایـــع  فرهنگـــی،  میـــراث 
ــده  ــان پرونـ ــوز« در جریـ ــگری »هنـ ــتی و گردشـ دسـ
ـــتگاه  ـــت و دس ـــه اس ـــرار نگرفت ـــر ق ـــتگیری های اخی دس
ــه  ــر هفتـ ــری می کند.اواخـ ــوع را پیگیـ ــی، موضـ قضایـ
گذشـــته منابعـــی در ســـازمان میـــراث فرهنگـــی، 
صنایـــع دســـتی و گردشـــگری از دســـتگیری دو نفـــر 
از مدیـــران وابســـته بـــه ایـــن ســـازمان خبـــر دادنـــد.
ـــی  ـــده قضائ ـــاره پرون ـــا درب ـــازمان ام ـــد س ـــات ارش مقام
اظهـــار نظـــری نداشـــته اند. ســـید رحمـــت هللا رئـــوف 

دربـــاره تعـــداد نیروهـــای دســـتگیر شـــده از ســـازمان 
میـــراث فرهنگـــی، صنایـــع دســـتی و گردشـــگری، 
گفـــت: اطـــالع دارم کـــه فقـــط دو نفـــر دســـتگیر 
شـــده اندعلیرضا بـــای مدیـــرکل روابـــط عمومـــی ایـــن 
ســـازمان نیـــز مســـؤولیت پاســـخگویی دربـــاره اتفـــاق 
ـــیدگی  ـــؤول رس ـــی و مس ـــتگاه قضائ ـــه دس رخ داده را ب
ــه  ــوه قضائیـ ــت. قـ ــوط دانسـ ــده مربـ ــن پرونـ ــه ایـ بـ
امـــا چنـــد روز پـــس از انتشـــار شـــایعه های متعـــدد، 
ـــتان  ـــگری اس ـــاون گردش ـــدن مع ـــتگیر ش ـــرانجام دس س
ـــردی  ـــعه ایرانگ ـــی توس ـــرکت مادرتخصص ـــران، مدیرش ته
ـــافرتی  ـــات مس ـــر خدم ـــی از دفات ـــردی و مدیران و جهانگ

ـــرد. ــد ک ــی را تأییـ و هواپیمایـ

میـــراث  مدیرمجموعـــه 
جهانـــی کاخ گلســـتان اعـــالم 
کرد:شـــهاب ســـنگ ورامیـــن 
ــنگ  ــهاب سـ ــن شـ بزرگ تریـ
ـــران و یکـــی از هفـــت شـــهاب ســـنگ »مزوســـیدریتی«  ای
ــقوط و  ــگام سـ ــش هنـ ــال پیـ ــه 138سـ ــان کـ در جهـ
ــتم  ــنبه هشـ ــده، یک شـ ــد شـ ــم رصـ ــا چشـ ــورد بـ برخـ
اردیبهشـــت در کاخ گلســـتان بـــه نمایـــش گذاشـــته 
می شود.مســـعود نصرتـــی گفت:شـــهاب ســـنگ ورامیـــن 
ـــهاب  ـــی ش ـــگاه تخصص ـــتین نمایش ـــن و نخس در بزرگتری
ســـنگ های ایـــران و بیابـــان لـــوت کـــه بـــا همـــکاری 
ـــی  ـــت کمال ـــوت و حج ـــان ل ـــی بیاب ـــراث جهان ـــگاه می پای
رکـــورد دار کشـــف شـــهاب ســـنگ در ایـــران - برگـــزار 

ــد. ــه نمایـــش در می آیـ ــتان بـ ــود و در کاخ گلسـ می شـ
وی بـــا بیـــان این کـــه بـــه طـــور کلـــی از کشـــف 
ـــش  ـــال پی ـــران در ۱3۸ س ـــنگ ای ـــهاب س ـــتین ش نخس
کـــه بـــه شـــهاب ســـنگ ورامیـــن معـــروف اســـت 
ـــران  ـــده در ای ـــت ش ـــنگ های ثب ـــهاب س ـــار ش ـــون آم تاکن
بـــه ۲۹۹شـــهاب ســـنگ در ســـال ۲۰۱۹رســـیده اســـت، 
ــه  ــقوط بـ ــس از سـ ــن، پـ ــنگ ورامیـ ــهاب سـ افزود:شـ
ـــداری  ـــرده شـــده و در آنجـــا نگه ـــن شـــاه ب ـــار ناصرالدی درب
می شـــود.مدیر مجموعـــه میـــراث جهانـــی کاخ گلســـتان 
ـــار نمایـــش شـــهاب ســـنگ کاخ گلســـتان  بیـــان کـــرد:در کن
ـــش از 7۰۰  ـــا بی ـــنگ ب ـــهاب س ـــه ش ـــن مجموع از بزرگتری
قطعـــه کـــه باتـــالش حجـــت کمالـــی در بولتـــن بیـــن 

ــود. ــیده،رونمایی می شـ ــت رسـ ــه ثبـ ــی بـ المللـ
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خبر

ــارد  ــه میلی ــش از س ــرو، بی ــالم وزارت نی ــق اع طب
ــو از  ــرق از محــل انرژی هــای ن ــو وات ســاعت ب کیل
ــال  ــاه س ــای فروردین م ــا انته ــال ۸۸ ت ــاه س تیرم

ــد شــده اســت. جــاری تولی
 از تیرمــاه ســال ۱3۸۸ تــا انتهــای فروردین مــاه 
ــووات  ــون کیل ــارد و ۱۱ میلی ســال جــاری، ســه میلی
ــد شــده  ــرژی تولی ــر، ان ــع تجدیدپذی ســاعت از مناب
ــار  ــته از انتش ــرق توانس ــد ب ــزان تولی ــن می ــه ای ک
ــه ای  ــن گاز گلخان ــزار ت ــون و 7۸ ه ــدود دو میلی ح

ــد. بکاه
ــده  ــث ش ــو باع ــای ن ــد انرژی ه ــزان تولی ــن می ای
۸55 میلیــون مترمکعــب از مصــرف ســوخت های 
فســیلی در ایــران کــه جــزو عوامــل اصلــی آالیندگــی 
هــوا در کشــور اســت، کاســته شــود و بیــش از 663 
نیــز صرفه جویــی  آب  مصــرف  در  لیتــر  میلیــون 

شــود.
هم اکنــون 4۲4 مــگاوات نیــروگاه تجدیدپذیــر در 
ــب  ــت نص ــت و ظرفی ــداث اس ــال اح ــور در ح کش
7۰6 مــگاوات  بــه  نــو کشــور  انرژی هــای  شــده 

ــت. ــیده اس رس
تاکنــون ۱۰۰ نیــروگاه تجدیدپذیــر مگاواتــی در کشــور 
نصــب شــده و 46 نیــروگاه مگاواتــی دیگــر نیــز در 

حــال احــداث اســت.
براســاس ایــن گــزارش انرژی هــای تجدیدپذیــر 
ــه صــورت  ــر ب موجــب اشــتغال 43 هــزار و 35۰ نف
ــم  ــده و حج ــور ش ــتقیم در کش ــتقیم و غیرمس مس
بــه  بخــش  ایــن  در  غیردولتــی  ســرمایه گذاری 
ــت. ــیده اس ــال رس ــارد ری ــزار میلی ــش از ۱۲3 ه بی
ــوع  ــر کشــور از ن 43 درصــد نیروگاه هــای تجدیدپذی
ــادی، ۱3 درصــد از  ــوع ب خورشــیدی، 4۱ درصــد از ن

ــت  ــوع بازیاف ــی کوچــک، دو درصــد از ن ــوع برق آب ن
ــوده  ــت ت ــوع زیس ــز از ن ــد نی ــک درص ــرارت و ی ح

اســت.

لــزوم افزایش بهره گیری از انرژی های 
تجدید پذیر در کشور

ــتفاده از  ــای اخیر،اس ــه ه ــالیان و ده ــول س در ط
ــد  ــاک و تجدی ــری پ ــه تعبی ــا ب ــو ی ــای ن ــرژی ه ان
پذیــر در جهــان بــا ضریــب هــر چــه بیشــتری 

ــت. ــده اس ــراه ش هم
 موضــوع افزایــش میــزان گازهــای گلخانــه ای و 
گرمایــش زمیــن از یکســو و تشــدیِد ضریــب تمــام 
شــدن ســوخت هــا و انــرژی هــای فســیلی در آینــده 
از دیگــر سو،ســرمایه گــذاری در ایــن حــوزه را بیــش 

از پیــش الزامــی نمــوده اســت.
و  از حیــث جغرافیایی،بســتر  نیــز  ایــران  کشــور 
زمینــه ای مناســب بــرای توســعه نیــروگاه هــای 
ــا  ــه شــمار مــی رود و ایــن ضــرورت ب خورشــیدی ب
توجــه بــه بحــران کــم آبــی در ایران،بیــش از پیــش 

ــد. ــی رس ــر م ــه نظ ــی ب ــر و الزام ــاب ناپذی اجتن

بــه واقــع، آب مــورد نیــاز بــرای خنــک کــردن 
نیروگاه هــای بــرق و بــه تعبیــر دیگــر آب َبــری 
بــاالی چنیــن مراکزی،ایجــاب مــی کنــد تــا در 
ــای  ــروگاه ه ــتر نی ــه بیش ــر چ ــعه ه ــتای توس راس
در  را  بیشــتری  چــه  هــر  اقدامــات  خورشــیدی 

دســتور کار قــرار دهنــد.
ــگاران جــوان مــی نویســد  ــه باشــگاه خبرن آنطــور ک
محمــد ســبط احمدی،کارشــناس مســائل اقتصــادی 
ــروگاه  ــاالی نی ــیار ب ــت بس ــه اهمی ــاره ب ــن اش ،ضم
ــورد  ــرق م ــن ب ــتای تامی ــیدی در راس ــای خورش ه
نیــاز کشــور و همچنیــن بهــره گیــری از انــرژی 
ــد:  ــوم می گوی ــرز و ب ــن م ــاک در ای ــا پ ــو ی ــای ن ه

ــری از  ــره گی ــرای به ــران ب ــتعداد ای ــت و اس »ظرفی
ــرژی هــای  ــر همچــون ان ــد پذی ــرژی هــای تجدی ان
خورشــیدی،به مراتــب مطلــوب تــر و مناســب تــر از 
کشــورهای عربــی و حتــی کشــوری همچــون چیــن 
ــراخ و  ــزی ایران،بســتری ف ــان مرک ــرا بیاب اســت زی
ــرژی خورشــیدی  ــرای تابــش و جــذب ان مناســب ب
ــرایطی  ــاف،در ش ــن اوص ــا ای ــی رود.ب ــمار م ــه ش ب
کــه کشــورهایی همچــون ایتالیــا ، اســپانیا ، آلمــان 
و...حــدود ۲۰ درصــد از بــرق مــورد نیــاز خــود را 
ــذا  ــی کنند،ل ــن م ــیدی تامی ــرژی خورش ــل ان از مح
ــرق  ــد ب ــر در تولی ــد پذی ــای تجدی ــرژی ه ــهم ان س
ــی  ــرآُورد م ــد ب ــم درص ــک ده ــر از ی ــران کمت در ای
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ــع  ــاعت از مناب ــووات س ــون کیل ــارد و ۱۱ میلی ــه میلی ــاری، س ــال ج ــاه س ــای فروردین م ــا انته ــال ۱3۸۸ ت ــاه س از تیرم
تجدیدپذیــر، انــرژی تولیــد شــده کــه ایــن میــزان تولیــد بــرق توانســته از انتشــار حــدود دو میلیــون و 7۸ هــزار تــن گاز 

گلخانــه ای بکاهــد.
ــران  ــب از مصــرف ســوخت های فســیلی در ای ــون مترمکع ــث شــده ۸55 میلی ــو باع ــای ن ــد انرژی ه ــزان تولی ــن می ای
کــه جــزو عوامــل اصلــی آالیندگــی هــوا در کشــور اســت، کاســته شــود و بیــش از 663 میلیــون لیتــر در مصــرف آب نیــز 

ــود. ــی ش صرفه جوی
هم اکنــون 4۲4 مــگاوات نیــروگاه تجدیدپذیــر در کشــور در حــال احــداث اســت و ظرفیــت نصــب شــده انرژی هــای نــو 
کشــور بــه 7۰6 مــگاوات رســیده اســت. تاکنــون ۱۰۰ نیــروگاه تجدیدپذیــر مگاواتــی در کشــور نصــب شــده و 46 نیــروگاه 

مگاواتــی دیگــر نیــز در حــال احــداث اســت.

اشــتغال  موجــب  تجدیدپذیــر  انرژی هــای 
43 هــزار و 350 نفــر بــه صــورت مســتقیم 
حجــم  و  شــده  کشــور  در  غیرمســتقیم  و 
ــه  ــش ب ــن بخ ــی در ای ــرمایه گذاری غیردولت س
بیــش از 123 هــزار میلیــارد ریــال رســیده اســت. 
ــور از  ــر کش ــای تجدیدپذی ــد نیروگاه ه 43 درص
ــادی، 13  ــوع ب ــد از ن ــیدی، 41 درص ــوع خورش ن

درصــد از نــوع برق آبــی کوچــک اســت.

یم
سن

س:ت
عک

یــک زمیــن شــناس مدعــی شــد: ایــران 
ــا خشکســالی  ــا 4 دهــه ب طــی یــک دوره 3 ت
ــا  ــن دوره ب ــته ای ــال گذش ــوده و از س ــرو ب روب
ــان رســیده و  ــه پای ــا ب ــای بیشــتر گوی بارش ه
بــا توجــه به شــواهد، نظریــه آغــاز دوره ترســالی 

ــد. ــر نمی رس ــه نظ ــد ب بعی
ســیدرمضان موســوی بــا بیــان اینکــه بــا 
ــی،  ــزداری، مکانیک ــای آبخی ــرای عملیات ه اج
بیولوژیکــی و بایــو مکانیکــی می تــوان موجبــات 
ــم  ــور را فراه ــا ارزش کش ــای ب ــظ عرصه ه حف
ــا اجــرای عملیات هــای  ســاخت، اظهــار کــرد: ب
مربــوط بــه حفاظــت آب و خاک، ترمیــم زخم ها 
و رفــع تجــاوز بــر حریــم عرصه هــا و پدیده هــای 
طبیعــی نظیــر رودخانه هــا، جنگل هــا، مراتــع و 
ســواحل می توانیــم شــاهد بهــره بــرداری کامــل 

ــاران در دوره ترســالی باشــیم. از ب
ــا بیــان اینکــه نبــود ســازه های حفاظتــی  وی ب
ــاخت  ــا، س ــا و جاده ه ــاره رودخانه ه ــرای کن ب
پل هــا بــدون مطالعــه و پیــش بینــی ســیل ها 
ــی افزایــش  و بارش هــای ســنگین عامــل اصل
خســارات ســنگین اخیــر بــوده اســت، تصریــح 
کــرد: در ســیل اخیــر اکثــر پل هــای روی 
رودخانه هــا و دره هــا بــه جــای منفــذ خروجــی 
آب، بــه عنــوان ســد عمــل کردنــد و ایــن 
اشــتباهات جــدی باعــث بــروز خســارت و صرف 

ــت. ــده اس ــنگین ش ــای س هزینه ه
ایــن کارشــناس زمیــن شناســی، بــا بیــان 
ــه  ــم درســت شــبیه ب ــوا و اقلی ــار ه ــه رفت اینک
ــه صــورت  ــن ب ــر زمی ــرد پدیده هــای دیگ عملک
دوره ای و تکــراری اســت، گفــت: کشــور ایــران در 
فــالت خشــک واقــع شــده و جــز مناطــق کــم 
ــا 4 دهــه  ــک دوره 3 ت ــارش اســت و طــی ی ب
بــا خشکســالی روبــرو بــوده و از ســال گذشــته 
ایــن دوره بــا بارش هــای بیشــتر گویــا بــه پایــان 
رســیده و بــا توجــه بــه شــواهد، نظریه آغــاز دوره 

ــه نظــر نمی رســد. ــد ب ترســالی بعی
موســوی در ادامــه بــا بیــان اینکــه احتمــال دارد 
ــدید،  ــای ش ــش رو بارندگی ه ــال های پی در س
متعــدد و متنوعــی را در محــدوده کشــور داشــته 
ــد  ــا می توان ــن بارش ه ــرد: ای ــار ک ــیم، اظه باش
بــرای کشــور خشــکی ماننــد ایــران یــک فرصت 
ــات  ــا انجــام عملی ــد ب محســوب شــود کــه بای
مختلــف آبخیــزداری و حفاظــت از خــاک از آن 

بــه بهتریــن نحــو بهــره بــرداری کــرد.

اله
ضرورت تغییر الگوی مصرف برای کاهش تولید زبالهزب

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان تهــران بر 
لــزوم تغییــر الگــوی مصــرف بــرای کاهــش تولیــد 
زبالــه و اســتفاده از پالســتیک تاکیــد و اظهارکــرد: 
ــر  ــوی مصــرف خــود را تغیی ــم الگ ــد بتوانی ــا بای م

دهیــم.
همزمــان بــا گرامیداشــت روز جهانــی زمیــن و هفتــه 
ــه  ــای زیســتی، ن ــه ه ــا شــعار »حفاظــت از گون ــاک، ب ــن پ زمی
بــه زبالــه و پالســتیک« بخش هایــی از ارتفاعــات تهــران بــا 
ــای  ــت، گروه ه ــط زیس ــت و محی ــه طبیع ــدان ب ــور عالقه من حض
خودجــوش و بــا همراهــی مــردم از وجــود زبالــه پاکســازی شــد.
ــا اشــاره بــه اینکــه زباله هــای رهــا ســازی  کیومــرث کالنتــری  ب
ــاظ  ــه لح ــم ب ــری و ه ــاظ بص ــه لح ــم ب ــت ه ــده در طبیع ش
ــر  ــرای منظ ــی ب ــرات فراوان ــتی، مض ــط زیس ــای محی آلودگی ه
ــا  ــن زباله ه ــیاری از ای ــرد: بس ــد، اظهارک ــردم دارن ــالمت م و س
ــه  ــه تجزی ــه هیچ وج ــد و ب ــی می مانن ــت باق ــال ها در طبیع س
نمی شــوند و در واقــع آفــت و آســیب بســیار جــدی در حــوزه آب 

و خــاک محســوب می شــوند.
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــد وی ب ــی ده ــزارش م ــه ایســنا گ ــور ک آنط

داشــتن محیــط زیســت پــاک و ســالم و زیبــا حــق همــه 
شــهروندان اســت،اظهارکرد: رهاســازی و ریختــن زباله هــا در 
ــی و  ــای دین ــگ و ارزش ه ــا فرهن ــه ب ــر اینک ــالوه ب ــت ع طبیع
اخالقــی مــا ایرانیــان منافــات دارد، زمینــه کار مضاعــف عــده ای را 
بــرای برداشــتن و پاکیــزه کــردن محیــط اطــراف فراهــم می کنــد.
مــا بایــد بــا الگوســازی فرهنگــی و اجــرای  برنامه هــای نمادیــن 
ــت  ــر نادرس ــن تفک ــم ای ــی بتوانی ــای طبیع ــازی محیط ه پاکس
را کــه ریختــن زباله هــا در طبیعــت و جاده هــا ، خیابان هــا و 
دیگــر اماکــن حــق ماســت و جمــع کــردن آنهــا وظیفــه دیگــران و 
رفتگــران زحمتکــش اســت را تغییــر دهیم.کالنتــری بــا توضیــح 
اینکــه آلــوده کــردن طبیعــت در کیفیــت چرخــه طبیعــی حیــات 
موجــودات زنــده اثــر نامطلوبــی دارد و پیامدهــای زیانبــاری 
بــرای زندگــی انســان، حیوانــات و گیاهــان خواهــد داشــت، 
گفــت: یکــی از مصادیــق ایــن موضــوع نامگــذاری شــعار جهانــی 
ــه  ــوان حفاظــت از گونه هــای زیســتی اســت ک ــا عن ــن ب روز زمی
ــتیک در  ــه و پالس ــن زبال ــا نریخت ــا ب ــور م ــوان در کش ــن عن ای

ــد خــورده اســت. ــت پیون طبیه

علی رغــم بارش هــای مناســب شــواهد نشــان می دهــد کــه 
ــوز  ــه خشــک هن ــم خشــک و نیم ــل وجــود اقلی ــه دلی ــران ب ای
ــن  ــه همی ــود دارد؛ ب ــان وج ســیراب نشــده و بحــران آن همچن

ــه باشــد. ــورد توج ــت مصــرف م ــد موضــوع مدیری ــل بای دلی
به گــزارش ایســنا، در حــال حاضــر حجــم آب موجــود در مخــزن 
ســدهای ایــران بــه بیــش از 3۹ میلیــارد مترمکعــب رســیده کــه 
ــش  ــدت مشــابه ســال گذشــته بی ــا م ــم در مقایســه ب ــن رق ای
از 63 درصــد افزایــش پیــدا کــرده اســت، یعنــی دود ۸۰ درصــد 

حجــم مخــازن ســدها پــر شــده اســت.
وســعت  و  مــدت  شــدت،  لحــاظ  بــه  اخیــر  بارندگی هــای 
بی ســابقه بــوده و همیــن امــر موجــب شــده تــا بــرکات زیــادی 
ــرای  ــی ب ــراه داشــته باشــد و شــرایط خوب ــه هم ــرای کشــور ب ب
تأمیــن آب مــورد نیــاز شــرب و ســایر مصــارف بــه وجــود آیــد، در 
همیــن رابطــه رضــا اردکانیــان - وزیــر نیــرو - اظهــار امیــدواری 
کــرد کــه بــا نفــوذ ایــن بارش هــا بیــالن منفــی ســفره های 

ــم شــده باشــد. ــا حــدودی ترمی ــز ت ــی نی زیرزمین
بــا ایــن وجــود، وی معتقــد اســت کــه نمی تــوان بــا یــک 
ــاره ورود  ــری درب ــب، نظ ــی مناس ــال بارندگ ــک س ــده و ی پدی
ــم را  ــر اقلی ــرایط تغیی ــد ش ــًا بای ــالی داد و قطع ــه دوره ترس ب
ــداد و  ــون ام ــن از کان ــه گرفت ــض فاصل ــه مح ــرد و ب ــی ک بررس
ــع  ــم جم ــت ســیالب، درصددی ــی مدیری نجــات و تحــوالت کنون
بندی هــای جهانــی در ارتبــاط بــا ایــن پدیده هــا را دریافــت 

ــم. کنی
ــران وارد دوره ترســالی شــده  ــه ای ــارغ از این ک ــه وی، ف ــه گفت ب
ــک و  ــم خش ــت در اقلی ــز اهمی ــئله حائ ــر، مس ــا خی ــد ی باش
نیمــه خشــک ایــران نحــوه مصــرف صحیــح منابــع اســت. 

کشــور مــا اگــر در شــرایط معتــدل هــم قــرار گرفتــه و ســالیان 
ــد در  ــم بای ــاز ه ــد، ب ــته باش ــب داش ــی مناس ــادی بارندگ متم

ــم. ــت کنی ــود دق ــرف خ ــیوه مص ش
همچنیــن محمــد حــاج رســولی ها - مدیــر عامــل شــرکت 
ــا ایســنا، در پاســخ  مدیریــت منابــع آب ایــران - در گفت وگــو ب
بــه ایــن ســوال تاکیــد کــرد کــه بــا اتــکا بــه یــک ســال بارندگــی 
ــیاری  ــا بس ــرد، ام ــاوت ک ــاله قض ــن مس ــورد ای ــوان در م نمی ت
ــود، شــرایط  ــه خــط قرمــز نزدیــک شــده ب از بخش هایــی کــه ب

ــد. ــه می کن ــری را تجرب بهت
ــا کســری  ــان ب ــران هم چن ــه ای ــن مســاله ک ــر ای ــد ب ــا تاکی او ب
مخــزن زیــادی در منابــع آب هــای زیرزمینــی روبه روســت، 
ــزان  ــن می ــا بارش هــای ســاالنه یــک ســاله، ای ــح کــرد: ب تصری
جبــران نمی شــود، امــا می تــوان گفــت کــه افــت آب زیرزمینــی 

را در ســال جــاری شــاهد نباشــیم.
ــر ســدهای  ــر ایــن مســاله کــه ذخای ــد ب ــا تاکی حاج رســولی ها ب
ــدود  ــرد: ح ــار ک ــت، اظه ــان نیس ــق یکس ــام مناط ــران در تم ای
ذخیــره  مترمکعــب  میلیــارد   5۰ از  مترمکعــب  میلیــارد   ۲۰
ــارد  ــل شــده و 3۲ میلی ــره ســال قب ــی ســدها، صــرف ذخی فعل
ــده  ــازی ش ــور رهاس ــای کش ــز در تاالب ه ــر نی ــب دیگ مترمکع

اســت.
آب  مهندســی  مدیرگــروه   - ضیایــی  نقــی  علــی  همچنیــن 
ــه برخــی  ــت: این ک ــه ایســنا گف دانشــگاه فردوســی مشــهد - ب
ــن  ــراوان از بی ــای ف ــن بارندگی ه ــا ای ــران آب ب ــد بح می گوین
رفتــه، نادرســت اســت و این کــه جبــران حجــم مصرفــی از 
منابــع آب زیرزمینــی باشــد، نیســت. وی بــا بیــان این کــه 
ــن  ــه چندی ــی رود چراک ــن نم ــارش از بی ــک ب ــا ی ــران آب ب بح

ســال بــا ایــن مشــکل دســت و پنجــه نــرم می کردیــم و 
ایــن مســاله همچنــان ادامــه دارد، اظهــار کــرد: در حقیقــت 
ــی  ــد، خیل ــر بودن ــه تجدیدپذی ــی ک ــای زیرزمین ــع آب ه از مناب
بیــش از حــد در طــول ســال های اخیــر اســتفاده کرده ایــم. 
ــی  ــع آب ــت ها از مناب ــه برداش ــر، اضاف ــای اخی ــن بارش ه ــا ای ب
جبــران نخواهــد شــد.ضیایی بــا بیــان این کــه بارندگی هــای 
ــع  ــد از مناب ــش از ح ــرف بی ــران مص ــال جب ــار امس ــل به فص
ــه  ــه، این ک ــرد: در نتیج ــح ک ــت، تصری ــرده اس ــا را نک ــی م آب

ــراوان از  ــای ف ــن بارندگی ه ــا ای ــران آب ب ــد بح ــی می گوین برخ
بیــن رفتــه، نادرســت اســت و این کــه جبــران حجــم مصرفــی از 

ــت. ــد، نیس ــی باش ــع آب زیرزمین مناب
ایــن اســتاد دانشــگاه فردوســی مشــهد بهتریــن راه حــل پیــش 
رو بــرای مقابلــه بــا بحــران آب را افزایــش بهــره وری دانســت و 
در ایــن بــاره گفــت: تنهــا راه حــل بــرای مقابلــه بــا بحــران آب و 
مدیریــت مصــرف آن، افزایــش بهــره وری اســت؛ یعنــی بتوانیــم 

ــم. ــن اســتفاده را کنی ــی، بیش تری ــل آب مصرف از حداق

ــا  ــزداری ب ــأت علمــی پژوهشــکده حفاظــت خــاک و آبخی عضــو هی
اشــاره بــه اینکــه از 4 تــا ۱3 فروردیــن حوضــه کشــکان لرســتان، ۲۹۰ 
میلیمتــر بــارش دریافــت کــرد، گفــت: در لرســتان تــداوم بــارش باعــث 

تشــدید ویرانــی ســیل شــد.
بــه گــزارش ایســنا، آغــاز ســال نــوی خورشــیدی در اســتان لرســتان بــا 
فعالیــت دو ســامانه بارشــی قــوی و گســترده همــراه بــود کــه تقریبــًا 
تمامــی اســتان را تحــت تاثیــر قــرار داد و منجــر بــه ســیالب های بزرگ 
و ویرانگــر شــد. بــا توجــه بــه وســعت بــزرگ و دامنــه فراگیــر خســارات 

ایرانهنوزتشنهآباست؟
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افزایش سطح آب  و اعالم وضعیت 
اضطراری در کانادا

وجود صدها هزار نوع ویروس 
در اقیانوس ها

در پــی وقــوع ســیل و بــاال 
آمــدن آب در مرکــز کانــادا، 
پایتخــت  "اتــاوا"،  شــهردار 
ــت  ــالم وضعی ــور اع ــن کش ای
اضطــراری کــرده و مقامــات "ِکِبــک" نســبت بــه خطــر 
شکســته شــدن یــک ســد بــرق آبــی هشــدار داده انــد.
ــاوا در  ــم واتســون، شــهردار ات ــه گــزارش ایســنا، جی ب
واکنــش بــه افزایــش ســطح آب در امتــداد رودخانــه 
نســبت  هواشناســی  پیش بینی هــای  و  اتــاوا 
بــه  بارندگیهــای شــدید در روز جمعــه، وضعیــت را 

ــرد. ــالم ک ــراری اع اضط
واتســون هم چنیــن در پیامــی توییتــری از دولــت 
درخواســت  کانــادا  ارتــش  و  "انتاریــو"  اســتانی 
ــم  ــر حج ــال حاض ــدار داد: در ح ــرده و هش ــک ک کم
ســیالب های پیش بینــی شــده، بیــش از ســطوح 
قابــل توجهــی اســت کــه در ســال ۲۰۱7 میــالدی منجر 

ــدن ســاختمان های بســیاری در شــهر  ــه آســیب دی ب
"اتــاوا" شــده بود.طبــق اعــالم یــک وب ســایت دولتــِی 
کانــادا ســیالب های بهــاری در اســتان "کبــک" تاکنــون 
ــبانه  ــه ش ــر و تخلی ــک نف ــه کشــته شــدن ی ــر ب منج
اجبــاری بیــش از ۹۰۰ نفــر  از خانه هایشــان شــده 

ــت. اس
ــا،  ــدوام آن ه ــدیدتر و ت ــای ش ــی  بارندگی ه پیش بین
ــد  ــر شکســته شــدن س ــه خط ــا را نســبت ب نگرانی ه
ــی "کبــک"  ــز" در بخش هــای غرب ــل فال ــی "ِب ــرق آب ب
بــه دلیــل بــاال آمــدن ســطح آب افزایــش داده اســت و 
از همیــن رو ۲5۰ نفــر بــه طــور ایمــن از خانه هایشــان 

ــه شــده اند. ــن ســد تخلی در اطــراف ای
ــک  ــی از ی ــد بخش ــن س ــرز، ای ــزارش رویت ــر گ بناب
ــی  ــد نم ــرق تولی ــر ب ــه دیگ ــت ک ــرق اس ــروگاه ب نی
ــوران بازرســی  ــم توســط مام ــور منظ ــه ط ــا ب ــد ام کن

می شــود.

بررســی ها نشــان مــی 
 دهــد کــه اقیانوس هــا 
دربردارنــده صدهــا هــزار 
ــروس هســتند. ــوع وی ن
آن  از  حاکــی  بررســی ها  ایســنا،  بــه گــزارش 
ــطح آب  ــی در س ــای دریای ــه ویروس ه ــت ک اس
اقیانوس هــا تــا عمــق 4۰۰۰ متــری و از قطــب 
جنــوب تــا شــمال وجــود دارنــد. بســیاری از 
ــتند،  ــر هس ــر بی خط ــرای بش ــا ب ــن ویروس ه ای
ــی از  ــوری دریای ــد گونه هــای جان ــد می توانن هرچن
ــد. ــوده کن ــتان را آل ــا و سخت پوس ــه نهنگ ه جمل
ــی  ــه طراح ــی ب ــان آمریکای ــی از کارشناس گروه
نقشــه ای جهانــی از ویروس هــای دریایــی بــر 
ــا  ــده از آب دریاه ــه ش ــای گرفت ــاس نمونه ه اس
از نزدیــک بــه ۸۰ منطقــه از سراســر جهــان اقــدام 
کردنــد. تعــداد ویروس هــا تقریبــا ۱۲ برابــر بیــش 

ــن زده  ــن تخمی ــش از ای ــه پی ــت ک ــی اس از رقم
ــود. شــده ب

کارشناســان در بررســی های خــود مشــاهده کردنــد 
ــی و  ــت مکان ــر اســاس موقعی ــا ب ــن ویروس ه ای
عمقــی کــه قــرار دارنــد در پنج گــروه تقســیم بندی 
ــد شــمالی  ــوس منجم ــن اقیان ــوند. همچنی می ش
ــت  ــوردار اس ــا برخ ــوع ویروس ه ــن ن از متنوع تری
و ایــن تصــور وجــود دارد کــه کانــون اصلــی تنــوع 

میکروبــی در خــط استواســت.
یــک لیتــر از آب دریــا حــاوی میلیاردهــا ویــروس 
باقــی  ناشــناخته  آن هــا  اکثریــت  اســت کــه 
ــه گــزارش شــبکه خبــری بی بی ســی،  ــد. ب مانده ان
درک و شــناخت بهتــر از ویروس هــای موجــود 
ــر  ــر دیگ ــه ب ــری ک ــل تاثی ــه دلی ــا ب در اقیانوس ه
و  باکتری هــا  از جملــه  دریایــی  میکروب هــای 

ــت. ــت اس ــز اهمی ــد، حائ ــا دارن قارچ ه

 متخصصان جوان ایرانی در یک شرکت دانش بنیان موفق به کشت انبوه چندین نوع ریزجلبک و 
بومی سازی آن در کشور شدند که در تولید محصوالت آرایشی، بهداشتی و غذایی کاربرد دارد.

گزارش
پیام ما

دوباره ترسالی 
می شود؟

ژی
تدبیر مؤثر برای کاهش مصرف انرژی در بخش کشاورزیانر

ــی ســال  ــرژی در روزهــای پایان ــی ان شــورای عال
صــورت  در  کــه  داشــت  مصوبــه ای  گذشــته 
کارشناســان،  اعتقــاد  بــه  شــدن،  اجرایــی 
می توانــد مصــرف گازوئیــل در بخــش کشــاورزی 
ــد. ــه ای را کاهــش ده ــای گلخان ــز انتشــار گازه و نی

گــزارش ایســنا، شــورای عالــی انــرژی ۲۸ اســفندماه به 
ــه اجــرای برنامــه  ــا توجــه ب ســال ۱3۹7 تصویــب کــرد کــه ب
ــرای اســتحصال و  فراگیــر در خصــوص طرح هــای عملیاتــی ب
ــعل، وزارت  ــوختن و مش ــال س ــای در ح ــرداری از گازه بهره ب
نفــت موظــف اســت حداکثــر تــا 3 مــاه پــس از ابــالغ ایــن 
ــای در حــال  ــرای گازه ــالم فراخــوان ب ــه اع ــه نســبت ب مصوب
ســوختن و مشــعل در مناطــق باقی مانــده شــامل مســجد 
ــه  ــت عادل ــه قیم ــی ب ــارس جنوب ــرب کارون و پ ــلیمان، غ س
موضــوع مــاده 4۸ قانــون برنامــه ششــم توســعه اقــدام کنــد.
تشــویق  دوره  محــدوده  و  تشــویقی  ســازوکارهای 
ــده وزارت  ــج ســال برعه ــه مــدت پن ــل ب ســرمایه گذاران حداق
ــی  ــورای عال ــه ش ــاس مصوب ــر اس ــن ب ــت. همچنی ــت اس نف
ــای آب  ــا و تلمبه ه ــردن چاه ه ــرق دار ک ــور ب ــه منظ ــرژی، ب ان

ــاورزی  ــاد کش ــرو و جه ــت، نی ــای نف ــاورزی، وزارتخانه ه کش
ــردن  ــرق دار ک ــه ب ــبت ب ــر الزم نس ــاذ تدابی ــا اتخ ــد ب موظفن
ــه  ــان برنام ــا پای ــه آب ت ــه چــاه و تلمب ســاالنه ۲5 هــزار حلق
ششــم توســعه اقــدام کننــد.در همیــن خصــوص، احمــد 
ــه  ــه و بودج ــازمان برنام ــرژی س ــور ان ــس ام ــی - رئی کفاش
ــار  ــرژی اظه ــی ان ــورای عال ــه ش ــن مصوب ــاره ای کشــور - درب
می دهــد،  پوشــش  را  موضــوع  دو  مصوبــه ،  ایــن  کــرد: 
ــت  ــی اس ــعل و گازهای ــای مش ــع آوری گازه ــث جم ــی بح یک
ــا  ــن گازه ــال ســوختن اســت. ای ــی در ح ــق نفت ــه در مناط ک
زیســت محیطی  مشــکالت  می دانیــد،  کــه  همان طــور 

بســیاری را بــه همــراه دارد.
ــده اند  ــف ش ــود مکل ــع خ ــای جام ــق برنامه ه ــورها مطاب کش
ــای  ــار گازه ــه انتش ــد ک ــی کنن ــا را اجرای ــری برنامه ه یک س
قانــون   4۸ مــاده  مطابــق  دهنــد.  را کاهــش  گلخانــه ای 
ــت  ــز تکلیــف شــده اســت کــه دول برنامــه ششــم توســعه نی
بــه  و  اجرایــی  را  همــراه  جمــع آوری گازهــای  طرح هــای 
ــه ششــم توســعه ۹۰  ــان برنام ــا پای ــه ت ــد ک ــل کن نحــوی عم

ــود. ــع آوری ش ــا جم ــد گازه درص

لخ
م

عضــو هیــات علمــی گیاهپزشــکی تهــران بــا اشــاره بــه 
ــتان های  ــی اس ــه برخ ــی ب ــای صحرای ــه ملخ ه حمل
کشــور بــا بیــان این کــه می تــوان از ایــن ملخ هــا 
ــرای تهیــه خــوراک ماهــی و همچنیــن اســتفاده در  ب
ــرا  ــرد، چ ــتفاده ک ــتی اس ــور گوش ــی طی ــره غذای جی
کــه منبــع خوبــی از پروتئیــن و امــگا 3 هســتند، افــزود: در 
دانشــکده کشــاورزی دانشــگاه فردوســی مشــهد روی موضوع استفاده 
از ملــخ در غــذای ماهیــان و در جیــره طیــور گوشــتی، کارهــای خوبــی 
ــکاران  ــن هم ــه ای ــم و تجرب ــوان از عل ــه می ت ــام شــده اســت ک انج
بهــره بــرد. ضمنــًا شــاید در منطقــه دیگــری از کشــور نیــز در ایــن بــاره 
بررســی و تحقیــق علمــی قابــل اســتفاده صــورت گرفتــه باشــد کــه 
بایــد از نتایــج آن هــا اســتفاده کــرد. سیدحســین گلدانســاز ، بــا بیــان 
ــه  ــان تغذی ــتند و از گیاه ــت هس ــه آف ــی ک ــده ملخ های ــه عم این ک
ــه لحــاظ  ــزود: ب ــد، اف ــام دارن ــاه ن ــای شــاخک کوت ــد، ملخ ه می کنن
زیست شناســی و رفتــار، ایــن ملخ هــا بــه دو گــروه بومــی و مهاجــر 
ــای  ــی، درصــدر ملخ ه ــا صحرای ــی ی ــخ دریای تقســیم می شــوند. مل
مهاجــر اســت و موطــن اصلــی آن هــا، صحراهــای آفریقــا و عربســتان 
ــی، بومــی صحراهــای  ــه ملخ هــای صحرای ــه این ک اســت.با توجــه ب
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ــری از  ــره گی ــرای به ــران ب ــتعداد ای ــت و اس »ظرفی
ــرژی هــای  ــر همچــون ان ــد پذی ــرژی هــای تجدی ان
خورشــیدی،به مراتــب مطلــوب تــر و مناســب تــر از 
کشــورهای عربــی و حتــی کشــوری همچــون چیــن 
ــراخ و  ــزی ایران،بســتری ف ــان مرک ــرا بیاب اســت زی
ــرژی خورشــیدی  ــرای تابــش و جــذب ان مناســب ب
ــرایطی  ــاف،در ش ــن اوص ــا ای ــی رود.ب ــمار م ــه ش ب
کــه کشــورهایی همچــون ایتالیــا ، اســپانیا ، آلمــان 
و...حــدود ۲۰ درصــد از بــرق مــورد نیــاز خــود را 
ــذا  ــی کنند،ل ــن م ــیدی تامی ــرژی خورش ــل ان از مح
ــرق  ــد ب ــر در تولی ــد پذی ــای تجدی ــرژی ه ــهم ان س
ــی  ــرآُورد م ــد ب ــم درص ــک ده ــر از ی ــران کمت در ای

ــر  ــیدی،عالوه ب ــای خورش ــروگاه ه ــعه نی شود.توس
ــش و  ــث کاه ــرف آب،از حی ــی در مص ــه جوی صرف
ــب  ــز قال ــده هــای زیســت محیطــی نی ــرل آالین کنت
ــی و  ــای امنیت ــه ه ــی در عرص ــت و حت ــه اس توج
ــن  ــت از چنی ــت و حراس ــر عامل،حفاظ ــد غی پدافن
مراکــزی بــه مراتــب ســاده تــر و آســیب پذیــری آن 
بــه نســبت کمتــر از نیــروگاه هــای بــرق ) بــه شــکل 

ــود.«  ــد ب ــی آن ( خواه ِفعل

تولیــد دو درصد از برق جهان با 
تجدیدپذیر نیروگاه های 

ــس در  ــز پژوهش هــای مجل ــزارش مرک براســاس گ
ســال ۲۰۱4، دو درصــد از بــرق جهــان به وســیله 

شــده اند.  تولیــد  تجدیدپذیــر  نیروگاه هــای 
ــکا  ــگاوات، آمری ــزار م ــا ۲5۸ ه ــن ب ــورهای چی کش
هــزار   ۹۸ بــا  آلمــان  مــگاوات،  هــزار   ۱45 بــا 
مــگاوات، ژاپــن بــا 5۱ هــزار مــگاوات، هنــد بــا 
ــگاوات  ــزار م ــا 33 ه ــا ب ــگاوات و ایتالی ــزار م 46 ه
هفــت کشــور پیشــرو در تولیــد بــرق تجدیدپذیــر در 
ــران  ــر ای ــال های اخی ــه در س ــتند. البت ــان هس جه
ســعی کــرده میــزان تولیــد بــرق از انرژی هــای 
ــش  ــاد را افزای ــید و ب ــون خورش ــر همچ تجدیدپذی
ــه  ــد ب ــران بخواه ــر ای ــه اگ ــوص ک ــه خص ــد. ب ده
توافــق پاریــس بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف 
ــای  ــه ج ــرن ب ــان ق ــا پای ــن ت ــره زمی ــای ک ــه دم ک

افزایــش  ســانتیگراد  درجــه   ۱.5 بــه  درجــه  دو 
ــار درصــد  ــا ســال ۲۰3۰، چه ــد ت ــدد بای ــد، بپیون یاب
ــد.  ــش ده ــود را کاه ــه ای خ ــای گلخان ــد گازه تولی
از  اســتفاده  بــا کمتــر کــردن  اتفاقــی کــه جــز 
ــای  ــوی انرژی ه ــه س ــن ب ــیلی و رفت ــوخت فس س

تجدیدپذیــر، شــدنی نیســت.

انرژی های تجدیــد پذیر نیازمند حمایتند
ــه  ــل آنک ــه دلی ــر ب ــای تجدیدپذی ــعه نیروگاه ه توس
ــا  ــد احی ــی توان ــت، م ــاز اس ــی نی ــی ب ــع آب از مناب
گــر منابــع آبــی باشــد و از آن جهــت کــه بــه تولیــد 
بــرق مــی پــردازد، بــا فــروش بــرق تولیــدی حاصــل 
ــدار و  ــدی پای ــرو درآم ــه وزارت نی ــه مجموع از آن ب

ــد. ــاد می کن ــن ایج مطمئ
معــاون وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه اینکــه انرژی هــای 
ــن  ــه همی ــت و ب ــوان اس ــران ج ــر در ای تجدیدپذی
ــد حمایــت از ســوی مجلــس شــورای  منظــور نیازمن
اســالمی بــرای توســعه ایــن طرح هــا هســتیم، 
ــا  ــیدی ب ــای خورش ــداث نیروگاه ه ــد اح ــت: رون گف

ــال پیشــرفت اســت. ــی در ح شــتاب خوب

انرژی های  چالش های موجود 
تجدیدپذیر در ایران

ــازی  ــدان بسترس ــت فق ــه عل ــران ب ــفانه در ای متاس
الزم، بویــژه در ســالهای قبــل موانعــی بــرای توســعه 
وجــود  تجدیدپذیــر  انرژی هــای  از  اســتفاده  و 
داشــته کــه برخــی از آنهــا نیــز در حــال حاضــر نیــز 

وجود دارد . یکی از این مشــکالت  
وجــود ســوختهای فســیلی ارزان و یارانــه ای اســت . 
در حــال حاضــر ایــن مشــكل نیــز همچنــان پابرجــا  
اســت . همچنیــن ورود بخــش خصوصــی بــه عرصــه 
ــکالتی   ــر، دارای مش ــای تجدیدپذی ــعه انرژی ه توس
ــی مــورد  ــارات مال ــود اعتب اســت .ضمــن اینکــه كمب
نیــاز جهــت اجــرای طرح هــا و پروژه هــا و عــدم 

ــا. ــع آنه ــه موق ــل و ب ــص كام تخصی
ــران  ــكاران و ناظ ــاوران و پیمان ــودن مش ــدود ب مح
ــودن  ــر ب ــه و زمان ب ــه و هزین ــن رابط ذیصــالح در ای
ایجــاد پتانســیل های فنــی، علمــی و صنعتــی مــورد 

ــا در كشــور. ــن پروژه ه ــرای ای ــرای اج ــاز ب نی
ــی  ــرفته برخ ــال پیش ــن ح ــد و در عی ــت جدی صنع
از تكنولوژی هــا و فقــدان دانــش كافــی در ایــن 
زمینه هــا در كشــور؛ کــه فاقــد ســوابق و تجربــه 
قبلــی در كشــور بــوده اســت از جملــه موانــع پیــش 
روی توســعه ایــن انــرژی هــا در کشــور بــه حســاب 

مــی آیــد.

توسعه نیروگاه های 
تجدیدپذیر به دلیل 

آنکه از منابع آبی 
بی نیاز است، می 

تواند احیا گر منابع 
آبی باشد و از آن 

جهت که به تولید برق 
می پردازد، با فروش 

برق تولیدی حاصل از 
آن به مجموعه وزارت 
نیرو درآمدی پایدار و 
مطمئن وارد می کند.

این انرژی های در 
کشور نوپا هستند و 
برای گسترش نیاز 

به حمایت بیشتری 
دارند.

تولیدبرقتجدیدپذیرازمرز3میلیاردکیلوواتساعتگذشت
وزارت نیرو: بیش از سه میلیارد کیلو وات ساعت برق از محل انرژی های نو تولید شده است

ــا  ــزداری ب ــأت علمــی پژوهشــکده حفاظــت خــاک و آبخی عضــو هی
اشــاره بــه اینکــه از 4 تــا ۱3 فروردیــن حوضــه کشــکان لرســتان، ۲۹۰ 
میلیمتــر بــارش دریافــت کــرد، گفــت: در لرســتان تــداوم بــارش باعــث 

تشــدید ویرانــی ســیل شــد.
بــه گــزارش ایســنا، آغــاز ســال نــوی خورشــیدی در اســتان لرســتان بــا 
فعالیــت دو ســامانه بارشــی قــوی و گســترده همــراه بــود کــه تقریبــًا 
تمامــی اســتان را تحــت تاثیــر قــرار داد و منجــر بــه ســیالب های بزرگ 
و ویرانگــر شــد. بــا توجــه بــه وســعت بــزرگ و دامنــه فراگیــر خســارات 

ــع طبیعــی، کشــاورزی و…  ــه زیرســاخت های اقتصــادی، مناب وارده ب
اســتان لرســتان، تاکنــون اظهــار نظرهــای متفاوتــی در مــورد بی ســابقه 

یــا دوره بازگشــت ایــن بارش هــای ســنگین طــرح شــده اســت.
در ایــن بــاره مهــران زنــد بــا اشــاره بــه ضــرورت بررســی های اقلیمــی 
در تعییــن دوره بازگشــت ســیل لرســتان بــه ایســنا گفــت: بــا اینکــه 
بررســی ســیالب ها و چگونگــی وقــوع و مراحــل شــکل گیری آن 
ــا  ــرد ام ــرار می گی ــوژی )آبشناســی( ق ــم هیدرول ــًا در حــوزه عل عمدت
ــارش و مشــخصات آن )شــدت، مــدت  شــرایط جــوی و خصوصــًا ب

و فراوانــی( به ویــژه در بــازه کوتاه مــدت، نقــش بســیار موثــر و 
ــل ســیل  ــرای تحلی ــن ب ــوع ســیل دارد بنابرای ــده ای در وق تعیین کنن
فروردیــن ۹۸ لرســتان حتمــًا بایــد بــه آمارهــای روزانــه بــارش و گزارش 

ــارش دسترســی داشــته باشــیم. بلندمــدت ب
ــن  ــل ســیالب های فروردی ــرای تحلی ــه ب ــه ک ــن نکت ــان ای ــا بی وی ب
۱3۹۸ لرســتان از دیــدگاه اقلیمــی، آمــار روزانــه بــارش پنــج ایســتگاه 
ســینوپتیک اصلــی اســتان لرســتان شــامل خرم آبــاد، الشــتر، نورآبــاد، 
کوهدشــت و پلدختــر را کــه در حوضــه آبریــز کشــکان واقــع شــده اند، 
ــارش  ــار ب ــرد: بررســی آم ــح ک ــرار داده اســت، تصری ــورد بررســی ق م
روزانــه ایــن ایســتگاه های ســینوپتیک نشــان می دهــد کــه دو ســامانه 
ــا ۱3  ــارم ت ــای چه ــه روزه ــترده در فاصل ــیار گس ــوی و بس ــی ق بارش
ــتان را تحــت  ــتان لرس ــق اس ــی مناط ــًا تمام ــن ۱3۹۸، تقریب فروردی

تاثیــر قــرار داد.

وضع بارش لرستان در 4 تا 9 فروردین 98
فعالیــت اولیــن ســامانه از روز چهــارم فروردیــن شــروع و تــا پایــان روز 
نهــم در بیشــتر نقــاط اســتان لرســتان موجــب بــارش فراگیــر و شــدید 
شــد. ایــن عضــو پژوهشــکده حفاظــت خــاک و آبخیــزداری اظهارکــرد: 
مجمــوع بــارش شــش روزه )4 تــا ۹ فروردیــن( حاصــل از این ســامانه 
ــه  ــرآورد شــده ک ــر ب ــر ۱37 میلی مت ــغ ب درکل »حوضــه کشــکان« بال
بیشــترین مقــدار آن معــادل بــا ۱57 میلیمتــر در ایســتگاه نورآبــاد و 
ــه مقــدار ۱۱6 میلیمتــر در ایســتگاه کوهدشــت  کمتریــن میــزان آن ب

رخ داد.

بارش 153 میلی متری لرستان طی سه روز
زنــد بــا اشــاره بــه اینکــه پــس از یــک وقفــه یــک  روزه، دومین ســامانه 
بارشــی در روزهــای ۱۱ تــا ۱3 فروردیــن در اســتان لرســتان فعــال شــد، 

ــن  ــت  شــده حاصــل از ای ــارش ثب ــر ب ــاری مقادی ــت: بررســی آم گف
ــاد،  ــتر، نورآب ــاد، الش ــی خرم آب ــای هواشناس ــتگاه ه ــامانه در ایس س
کوهدشــت و پلدختــر، نمایانگــر بارشــی بالــغ بــر ۱53 میلی متــر در کل 
حوضــه کشــکان اســت که بیشــترین مقــدار آن برابــر بــا ۱7۲ میلی متر 
در ایســتگاه نورآبــاد و کمتریــن میــزان آن بــه مقــدار ۱36 میلی متــر در 
ایســتگاه خرم آبــاد رخ داده اســت. وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه 
ــن  ــی فروردی ــه ابتدای ــه لرســتان در دو هفت بررســی بارش هــای روزان
ــرای  ــت،اظهارکرد: ب ــوده اس ــابقه ب ــا بی س ــه بارش ه ــان می دهد ک نش
پاســخ بــه ایــن ســئوال و بــه منظــور ارائــه تحلیــل کّمــی و قابــل اعتماد 
از ایــن رویدادهــا، بیشــینه بــارش ۲4 ســاعته ایســتگاه های خرم آبــاد، 
الشــتر، نورآبــاد، کوهدشــت و پلدختــر در حوضــه کشــکان، در یــک دوره 
آمــاری بلندمــدت )از زمــان شــروع داده بــرداری تــا پایــان بارش هــای 
فروردیــن ۱3۹۸( بررســی شــد. نتایــج حاصــل حاکــی از آن اســت کــه 
فقــط در ایســتگاه ســینوپتیک خرم آبــاد، بیشــینه بــارش ۲4 ســاعته 
دوره بازگشــت ۱۰۰ ســاله داشــته اســت و در ســه ایســتگاه کوهدشــت، 
پلدختــر و الشــتر ایــن بارش هــا دوره بازگشــتی 5۰ ســاله و در ایســتگاه 
ــرای  ــن ب ــته اند، بنابرای ــال داش ــادل 7۰ س ــتی مع ــاد دوره بازگش نورآب
طــرح ادعــای بی ســابقه بــودن بارش هــای اخیــر بایــد محتــاط بــود، 

حتــی اگــر بــا دوره بازگشــت بــاال بیــن 5۰ تــا ۱۰۰ ســال بــوده باشــد.
ــر اینکــه اگرچــه بارش هــای رخ داده، دوره  ــد ب ــا تاکی ــد در ادامــه ب زن
بازگشــت باالیــی داشــتند و از نــوع حــدی )ناگهانــی و سیل آســا( بودند 
امــا ویژگــی قابــل توجــه و برجســته آن هــا شــدت بســیار بــاال نبــوده 
ــود،  ــی ش ــیالب های مهیب ــن س ــروز چنی ــل ب ــد عام ــه بتوان ــت ک اس
تصریــح کــرد: تــداوم بارش هــا بســیار پــر رنگ تــر از شــدت آنهــا بــود 
و در مخــرب بــودن ســیل لرســتان همیــن موضــوع بیشــترین نقــش 

را داشــت. 

دلیلسیللرستانچیست؟

ــان رفتــن  »محمــد درویــش« کارشــناس محیــط زیســت از می
ــه  ــا ب ــگل ه ــل جن ــی، تبدی ــش جنگل ــی و روی ــش گیاه پوش
کشــاورزی دیــم، وجــود دام مــازاد بــر ظرفیــت و افزایــش 
برهنگــی خــاک را ســبب آســیب پذیرتــر شــدن کشــور در مواجــه 
بــا ســیل دانســت و گفــت: بــی شــک اگــر جنــگل هــا وضعیــت 
مناســب تــری داشــتند، خســارت ناشــی از ســیل کاهــش پیــدا 

مــی کــرد.
بــه گــزارش ایرنــا، ســیل همــواره و بــه خــودی خــود بــال نیســت 
ــه  ــی آن نتیج ــرات تخریب ــی از اث ــت بخش ــوان گف ــی ت ــه م بلک
ــاران  ــارش ب عملکــرد انســان هــا اســت کــه باعــث مــی شــود ب
ــال داشــته باشــد کــه  ــه دنب و وقــوع ســیل خســارت هایــی را ب
ــش  ــا و پوش ــگل ه ــب جن ــا تخری ــدام ه ــن اق ــن ای از مهمتری
گیاهــی اســت کــه زمینــه ســاز ایجــاد ســیل در مناطــق مختلــف 
مــی شــود.ایران اگرچــه از نظــر پوشــش گیاهــی و جنــگل 
ــر ایــن  ــی داشــته اســت امــا در ســال هــای اخی وضعیــت خوب
پوشــش گیاهــی وضعیــت مناســبی نــدارد زیــرا ســاخت و 
ــه  ــا ب ــگل ه ــل جن ــان، تبدی ــع درخت ــه و قط ــی روی ــازهای ب س
زمیــن هــای کشــاورزی، اســتفاده از آب هــای زیرزمینــی و 
تخریــب خــاک و دیگــر عوامــل انســانی ســبب شــده تــا ســطح 
ــه ایــن  قابــل مالحظــه ای از پوشــش گیاهــی تخریــب شــود. ب
ترتیــب طــی ســال های اخیــر متاســفانه ایــن منابــع خــدادادی 
ملــی مــورد هجــوم بی رویــه بهره بــرداران قــرار گرفتــه و اینگونــه 
ــده  ــی ش ــیب های فراوان ــب آس ــاز موج ــای غیرمج بهره برداری ه
ــی، ســیالب هایی  ــن بارندگ ــا کوچکتری ــه ب ــه ای ک ــه گون اســت ب
ــن  ــری از ای ــدرت جلوگی ــی ق ــش گیاه ــه پوش ــد ک ــاری ش ج
تخریــب را نداشــت. برپایــه اعــالم ســازمان جنگل هــا، مراتــع و 
ــزداری در 1397خورشــیدی حــدود 55.5 درصــد مســاحت  آبخی
ــز  ــای آبخی ــه حوزه ه ــار از عرص ــون هکت ــادل ۹۱ میلی ــور مع کش
ــای  ــد هرزآب ه ــا در تولی ــن عرصه ه کشــور ســیل خیز اســت. ای
ســطحی کــه ســریعًا از دســترس خــارج می شــوند نقــش 
ــرب  ــیالب های مخـ ــاد س ــایش و ایج ــدید فرس ــد و در تش دارن

ــتند. مؤثرهس

کاهش خسارت سیل 
با پوشش گیاهی 

خبر
تاالب »بختگان« چشم 

انتظارحق آبه
ــد  ــت س ــن دس ــاورزان پایی ــه کش ــق آب ــاص ح اختص
ــار  ــص، انتظ ــف تخصی ــال توق ــس از ۱۰ س درودزن پ
دوســتداران محیــط زیســت و مــردم محلــی را در زمینــه 
ــا،  ــزارش ایرن ــه گ ــی داشــته اســت. ب ــگان را در پ ــاالب بخت ــه ت اختصــاص حــق آب
دریاچــه َبخِتــگان ، از دریاچه هــای شــرق اســتان فــارس اســت کــه بیش از ۱۰ ســال بر 
اثــر تــداوم خشکســالی خشــک مانــده و امســال بــه برکــت بارش هــای بهــاری حدود 
3۰ درصــد آب دارد. ایــن دریاچــه در ســالهای پــر آب زیســتگاه زمســتانه پرندگانــی 
اســت کــه از روســیه و دشــتهای ســیبری بــه ایــران مهاجــرت کــرده و در بســتر ایــن 

دریاچــه زمســتان گذرانــی مــی کننــد. 

مشاهده »بیوه سیاه« در 
سیستان شایعه یا واقعیت؟!

مدیـرکل حفاظت محیط زیسـت سیسـتان وبلوچسـتان 
گفـت: بر اثر سـیالبی کـه در منطقه سیسـتان اتفاق افتاد 
برخی مارهای سـمی و غیرسـمی در منطقه مشاهده شد 
کـه متعاقـب آن تعـدادی از کاربـران فضـای مجـازی، شـایعه سـازی و ایجـاد رعـب و 
وحشـت را در دسـتور کار خـود قـرار دادند.وحیـد پورمـردان افـزود: برخی هـا در فضـای 
مجـازی خبـر از حضـور نوعـی عنکبـوت سـمی در منطقـه سیسـتان دادنـد کـه 3۰ برابر 
سـمی تر از مـار اسـت و در مـدت زمـان 45 دقیقـه می توانـد جـان یـک انسـان بالـغ را 
بگیـرد. اصـل وجـود ایـن عنکبوت که به "بیوه سـیاه" نیز شـهرت دارد صحیح اسـت اما 
تاکنون و بر اسـاس بررسـی های انجام شـده هیچ گزارشـی از مشـاهده این عنکبوت در 

منطقه سیسـتان نرسـیده است.

طوفان »هانا« و قطعی برق 
١٠ هزار خانه در ایرلند

ــد، ۱۰ هــزار  ــا در ایرلن ــان هان ــوع شــبانه طوف ــی وق در پ
ــدارهای  ــده و هش ــه ش ــرق مواج ــی ب ــا قطع ــه ب خان
ــزارش  ــت.به گ ــده اس ــادر ش ــی ص ــدید آب و هوای ش
ــب در  ــی نامناس ــت آب و هوای ــدید وضعی ــنا، تش ایس
شهرســتان های "کــری" و "کلــر" در جنــوب غربــی ایرلنــد منجــر بــه صــدور هشــدار 
"وضعیــت قرمــز" در ایــن مناطــق شــده اســت. در ۱۱ شهرســتان دیگــر هشــدارهای 
خفیف تــر "زرد" صــادر شــده اســت.انتظار مــی رود ایــن طوفــان شــمال غــرب انگلیس، 
ایرلنــد شــمالی، ولــز جنوبــی و برخــی از مناطــق ســاحلی را بــا بادهایــی بــا ســرعت 

ــوردد. ــر ســاعت درن ــر ب بیــش از ۱۱۲ کیلومت

تاالب

مار

طوفان

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: علت اصلی خشک شدن دریاچه ارومیه برداشت 
بی رویه آب برای مصرف کشاورزی بود که در چند سال اخیر تا حدودی کنترل شد.

رنا
 ای

س:
عک

ــی  ــر ضــرورت الیروب ــط زیســت ب ــس ســازمان حفاظــت محی رئی
ــد  ــی تاکی ــیل های آت ــگیری از س ــرای پیش ــور ب ــای کش رودخانه ه

کــرد.
بــه گــزارش ایســنا عیســی کالنتــری در نشســت بــا هیــات رییســه 
ــاره  ــا اش ــط زیســتی، ب ــاد محی ــازمان های مردم نه ــی س ــبکه مل ش
بــه اینکــه در ۲۰ ســال گذشــته، بــه انــدازه اســفند و فروردیــن اخیــر، 
هــوای پــاک نداشــتیم،گفت: بی شــک ایــن هــوای پــاک را مدیــون 

ســوخت بــا کیفیــت و معاینــات فنــی منظــم هســتیم.
ــای  ــوص احی ــت در خص ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــس س ریی
دریاچــه ارومیــه گفــت: علــت اصلــی خشــک شــدن دریاچــه ارومیــه 

ــود. ــرای مصــرف کشــاورزی ب ــه آب ب برداشــت بی روی
کالنتــری در خصــوص کاهــش آب مصرفــی کشــاورزان و تاثیــرات 
ــد  ــاور بودن ــن ب ــر ای ــل، بســیاری ب ــت: اوای ــا گف ــر آن ه ــی ب احتمال
ــا  ــکار شــدن کشــاورزان خواهــد شــد ام کــه کاهــش آب باعــث بی
دیدیــم کــه ایــن کار باعــث شــد ۲۰ درصــد افزایــش محصول داشــته 
ــرار  ــار کشــاورزان ق ــگان دراختی ــاد و رای ــه آب زی ــی ک باشــند. زمان
می گرفــت زمیــن بــه شــکل باتــالق در می آمــد و بــه همیــن ســبب 
ــد  ــن نبای ــا لطمــه وارد می شــد بنابرای ــدات آنه ــه محصــول و تولی ب

ــه باشــد. ــک طرف سیاســت های توســعه ای ی
ــور  ــفانه به ط ــا متاس ــت: م ــرف گف ــت مص ــوص مدیری وی در خص
ــا  ــم ی ــد می کنی ــرم پســماند تولی ــا ۸۰۰ گ ــه 75۰ ت ــن، روزان میانگی
در مصــرف انــرژی بعــد از روســیه رتبــه اول را داریــم بنابرایــن بایــد 
ایــن رونــد نامطلــوب اصــالح شــود.رئیس ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت در خصــوص وظایــف تشــکل های مردمــی محیــط زیســتی 
ــد و  ــوزش باش ــمن ها آم ــن س ــی ای ــه اصل ــد وظیف ــرد: بای اظهارک
کمیتــه ای بــه نــام آمــوزش داشــته باشــند. ســازمان نیــز در خصوص 
مســاله آمــوزش بــا وزارت علــوم و آمــوزش و پــرورش تعامــل دارد و 
از طــرق قانونــی پیگیــر هســتیم  کــه درس محیــط زیســت در برنامه 

ــدارس وارد شــود. درســی دانشــگاه ها و م

 ضرورت الیروبی 
رودخانه های کشور
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لخ
تهدید »ملخ های صحرایی« به فرصت تبدیل شودم

عضــو هیــات علمــی گیاهپزشــکی تهــران بــا اشــاره بــه 
ــتان های  ــی اس ــه برخ ــی ب ــای صحرای ــه ملخ ه حمل
کشــور بــا بیــان این کــه می تــوان از ایــن ملخ هــا 
ــرای تهیــه خــوراک ماهــی و همچنیــن اســتفاده در  ب
ــرا  ــرد، چ ــتفاده ک ــتی اس ــور گوش ــی طی ــره غذای جی
کــه منبــع خوبــی از پروتئیــن و امــگا 3 هســتند، افــزود: در 
دانشــکده کشــاورزی دانشــگاه فردوســی مشــهد روی موضوع استفاده 
از ملــخ در غــذای ماهیــان و در جیــره طیــور گوشــتی، کارهــای خوبــی 
ــکاران  ــن هم ــه ای ــم و تجرب ــوان از عل ــه می ت ــام شــده اســت ک انج
بهــره بــرد. ضمنــًا شــاید در منطقــه دیگــری از کشــور نیــز در ایــن بــاره 
بررســی و تحقیــق علمــی قابــل اســتفاده صــورت گرفتــه باشــد کــه 
بایــد از نتایــج آن هــا اســتفاده کــرد. سیدحســین گلدانســاز ، بــا بیــان 
ــه  ــان تغذی ــتند و از گیاه ــت هس ــه آف ــی ک ــده ملخ های ــه عم این ک
ــه لحــاظ  ــزود: ب ــد، اف ــام دارن ــاه ن ــای شــاخک کوت ــد، ملخ ه می کنن
زیست شناســی و رفتــار، ایــن ملخ هــا بــه دو گــروه بومــی و مهاجــر 
ــای  ــی، درصــدر ملخ ه ــا صحرای ــی ی ــخ دریای تقســیم می شــوند. مل
مهاجــر اســت و موطــن اصلــی آن هــا، صحراهــای آفریقــا و عربســتان 
ــی، بومــی صحراهــای  ــه ملخ هــای صحرای ــه این ک اســت.با توجــه ب

ــا، در  ــوم ملخ ه ــرت و هج ــن مهاج ــتند، ای ــا و عربســتان هس آفریق
دوره هــای زمانــی طوالنــی اتفــاق افتــاده اســت و احتمــال دارد بــاز هــم 
اتفــاق بیفتــد. علــت اصلــی هــم ایــن اســت کــه در موطــن اصلــی 
آن هــا، شــرایط اقلیمــی ماننــد افزایــش بارندگی هــا و مســاعد شــدن 
شــرایط آب و هوایــی، موجــب تکثیــر و افزایــش بی رویــه جمعیــت 
آن هــا می شــود و اگــر مــواد غذایــی بــرای خــوردن نداشــته باشــند، به 
دیگــر مناطــق و کشــورها از جملــه بــه ســمت خلیج فــارس و جنــوب 
ایــران مهاجــرت می کنند.گلدانســاز بــا بیــان این کــه آخریــن بــار ایــن 
اتفــاق حــدود ســال ۱34۲ در ســطح وســیعی رخ داد، ادامــه داد: ایــن 
هجــوم، در ایــن حجــم در ســال های بعــد تکــرار نشــد، هرچنــد کــه 
ــا  ــی م ــتان های جنوب ــی در اس ــر، گاه ــی کمت ــداد خیل ــًا در تع احیان
ــف ســازمان  ــت را از حیطــه وظای ــن آف ــرل ای ــدا شــده اند.وی کنت پی
ــاورزی  ــاد کش ــه وزارت جه ــر مجموع ــه زی ــور ک ــات کش ــظ نبات حف
هســت، دانســت و گفــت: کشــاورزان، تــوان برخــورد بــا ایــن آفــت در 
ایــن حجــم را ندارنــد، بنابرایــن سیســتم دولتــی وارد عمــل می شــود؛ 
هرچنــد کــه اقدامــات پیشــگیرانه جــدی بایــد از ســرزمین عربســتان 
ــد،  ــرل می ش ــتان کنت ــت در عربس ــن آف ــر ای ــاد. اگ ــاق می افت اتف
حداقــل ایــن اســت کــه ایــن جمعیــت میلیونــی به ایــران نمی رســید.
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ند 

مرب
تکمیل بیش از 41 هزار هکتار از کمربند سبز شهر تهرانک

مدیرعامــل ســازمان بوســتان ها و فضــای ســبز شــهر 
ــه اینکــه در فــاز نخســت کمربنــد  ــا اشــاره ب تهــران ب
ســبز شــهر تهــران بایــد 5۰ هــزار هکتــار جنــگل کاری 
انجــام شــود، از تکمیــل بیــش از 4۱ هــزار هکتــار از 
ایــن جنگل کاری هــا تاکنــون خبــر داد.بــه گــزارش ایســنا 
ــورای  ــای ش ــد اعض ــیه بازدی ــاری در حاش ــد مخت ــی محم عل
ــاری شــهر  ــگل کاری ۱۲5۰ هکت ــروژه جن اســالمی شــهر تهــران از پ
تهــران در جمــع خبرنــگاران گفــت: پــروژه کمربنــد ســبز شــهر تهــران 
ــه  ــی محســوب می شــود ک ــم و طرحــی مل ــای مه ــی از طرح ه یک
در ســال ۱3۸۱ در کمیســیون زیربنایــی صنعــت و محیــط زیســت 
دولــت تصویــب و در ســال ۱3۸3 بــه ســازمان بوســتان ها ابــالغ و 
مجــری ایــن طــرح ســازمان بوســتان ها و فضــای ســبز شــهر تهــران 
ــه  ــد ســبز جنــوب شــهر تهــران ب تعییــن شــد.البته در ابتــدا کمربن
مســاحت 5۰۰۰ هکتــار در دولــت تصویــب شــده بــود کــه در ســال ۸۱ 
پــس از رایزنی هــا ایــن میــزان بــه 5۰ هــزار هکتــار افزایــش پیــدا 
ــهر  ــبز ش ــای س ــتان ها و فض ــازمان بوس ــه س ــرای آن ب ــرد و اج ک
تهــران ابــالغ شــد.در حــال حاضــر 4۱ هــزار و ۹۰۰ هکتــار از 5۰ هــزار 
ــه اجــرا درآمــده اســت و در اســفند ســال  هکتــار تصویــب شــده ب

۱3۹7 نیــز ۱۲5۰ هکتــار از ایــن پــروژه تکمیــل و مقــرر شــده بــود که 
افتتــاح شــود امــا بــا توجــه بــه اینکــه قــرار بــود رئیــس جمهــوری 
ــه  ــاح ب ــان افتت ــد، زم ــدا کن ــروژه حضــور پی ــن پ ــاح ای ــرای افتت ب
ــا  ــًا ب ــد و نهایت ــول ش ــال ۱3۹۸ موک ــوروز س ــای ن ــتین روزه نخس
حضــور رئیــس جمهــوری و به صــورت ویدئــو کنفرانــس ایــن پــروژه 
ــای  ــتان ها و فض ــازمان بوس ــید.مدیرعامل س ــرداری رس ــه بهره ب ب
ــار از  ــه در ۱۲5۰ هکت ــی ک ــریح گونه های ــران در تش ــهر ته ــبز ش س
کمربنــد ســبز شــهر تهــران کاشــته شــده اســت، گفــت: گونه هایــی 
ــر  ــاوم در براب ــی و مق ــه بوم ــان گنجشــک ک ــک، زب ــون زالزال همچ
کــم آبــی هســتند در ایــن پــروژه در ارتفــاع بــاالی ۱۸۰۰ متــر مــورد 
ــا  ــن جنگل کاری ه ــاری ای ــن آبی ــد. همچنی ــرار گرفته ان ــتفاده ق اس
هماننــد ســایر فضای هــای ســبز تهــران از منابــع آب خــام تأمیــن 
ــا شــرکت آب  ــا توجــه بــه تفاهمنامــه  منعقــد شــده ب می شــود و ب
و فاضــالب، مقــرر شــده تــا ســال ۱4۱۰ تمامــی پســاب شــهر تهــران 
ــال  ــرد. در ح ــرار گی ــا ق ــار م ــبز در اختی ــای س ــاری فض ــرای آبی ب
ــران  ــبز ته ــد س ــای کمربن ــای جنگل کاری ه ــرای آبیاری ه ــر ب حاض
از پســاب آب دانشــگاه امــام حســین )ع( و شــهید محالتــی بهــره 

می گیریــم.
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مرکزی

کمک 3 میلیارد ریالی 
صنایع استان مرکزی 

به مناطق سیل زده
ــتان  ــر شهرس ــالل احم ــت ه ــی جمعی ــورای اجرای ــو ش عض
اراک گفــت: صنایــع اســتان مرکــزی ســه میلیــارد ریــال بــه 
ــا  ــات ب ــه بی ــر راحل ــد. دکت ــک کردن ــیل زده کم ــق س مناط
ــه  ــر اینکــه وضعیــت در مناطــق ســیل زده کشــور ب ــد ب تاکی
شــکلی اســت کــه بایــد مشــارکت حداکثــری از ســوی 
همــه اقشــار جامعــه بــرای بهســازی و بازســازی ایــن 
ــون  ــه تاکن ــردم ک ــار م ــت: در کن ــرد، گف مناطــق صــورت گی
ــزرگ  ــع ب ــته اند صنای ــدی داش ــدی و غیرنق ــای نق کمک ه
ــای  ــت ه ــازند حمای ــیمی ش ــون پتروش ــز همچ ــتان نی اس
غیرنقــدی مناســبی داشــته انــد.  وی بــا بیــان اینکــه برخــی 
مناطــق  بــه  را  خــود  امــدادی  نیروهــای  شــرکت ها  از 
ــص و در  ــه تخص ــه ب ــا توج ــا ب ــرده ی ــزام ک ــیل زده اع س
حیطــه کاری خــود جهــت کمــک بــه بازســازی مناطــق 
آســیب دیده اعــالم آمادگــی کرد ه انــد، افــزود: در کنــار 
اهمیــت کمک هــای غیرنقــدی بــرای مناطــق ســیل زده، 
ــرای دســتگاه های  ــکان را ب ــن ام ــدی ای ــای نق ــا کمک ه ام
ــای  ــر نیازه ــت بازت ــا دس ــه ب ــد ک ــم می کن ــدادی فراه ام
ــا  ــرد: ب ــح ک ــات تصری ــود. بی ــم ش ــردم فراه ــر م اصلی ت
توجــه بــه فروکــش کــردن ســیل در مناطــق ســیل زده کشــور 
ــر جمــع آوری کمک هــای  ــی ب ــز اصل در حــال حاضــر، تمرک
نقــدی اســت تــا بتــوان بــر اســاس نیازهــای اعــالم شــده 
ــر،  ــت هالل احم ــات جمعی ــداد و نج ــازمان ام ــوی س از س
اقــالم مــورد نیــاز بــرای آســیب دیدگان تهیــه و ارســال 
شــود. وی بــا اشــاره بــه کمــک ســه میلیــارد ریالــی صنایــع 
اســتان بــه مناطــق ســیل زده افــزود: اســتان مرکــزی رتبــه 
ســوم کشــور را از نظــر جمــع آوری کمک هــای مردمــی 
داشــته اســت کــه ایــن امــر نشــان از اعتمــاد و نــگاه مثبــت 
ــزی  ــر اســتان مرک ــت هالل احم ــه جمعی ــع ب ــردم و صنای م
احمــر  هــالل  جمعیــت  اجرایــی  شــورای  عضــو  دارد. 
ــده  ــع آوری ش ــای جم ــترین کمک ه ــتان اراک بیش شهرس
ــتری  ــای بیش ــت و کمک ه ــده اس ــال ش ــتان ارس ــه لرس ب
نیــز بــا تــالش و مدیریــت معــاون امــور داوطلبــان اســتان 
مرکــزی صــورت خواهــد گرفــت، گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه 
ــده  ــب تپن ــران و قل ــی ای ــت صنعت ــزی پایتخ ــتان مرک اس
ــک  ــب کم ــرای جل ــود، ب ــوب می ش ــور محس ــت کش صنع
بیشــتر بــه مناطــق ســیل زده طــرح "از تــالش تــا بخشــش" 
ــرح  ــن ط ــه در ای ــال اجراســت ک ــر درح از ســوی هالل احم
ــک روز  ــا ی ــع و ارگان ه ــنل صنای ــد و پرس ــران توانمن مدی
دســتمزد خــود را بــه رســم انســانیت بــه ســیل زدگان 

می توانند هدیه کنند. 
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پاسخ سودوکو شماره 1432

افقی
 ۱- کار غیــر معمول - توقف و تأخیر

۲- میان آســتر و رویه - مؤنث نیست 

 - بخت برگشتگی

 3- جغد - پیامبری - ســتون بدن

4- پاره ای از هر چیز - فرشــته - 

 عاشق بی ریا - اسم

5- آغاز - بیشــتر رجحان دارد - فکر 

 کننده

6- از شــهرهای هلند - بویایی - یار 

 قوری

7- حکیم خم نشــین یونانی در زمان 

اســکندر - پایتخت کشور آفریقایی 

 بنین

۸- اشــاره به دور - همسر مرد - 

 پهلــوان - اثر پا بر جاده

 ۹- شــهری در استان فارس - متابعت

۱۰- ثمره - خدای درویشــان - معادل 

فارســی واژه ارگانیز به معنی سازمان 

 داده شده

۱۱- تعیین شــده - مشاهده - عیبی 

 بر پارچه

۱۲- کاله جواهر نشــان شاهان - 

رشــیدتر - دریغ و افسوس - نشانه 

 جمع

۱3- عود - چند شــریک - پرده و 

 پوشش

۱4- خوشــگذرانی - رسوخ کردن - از 

 خلــط های چهارگانه بدن بود

۱5- پمــاد - بدون درگیری و نزاع

عمودی 
۱- آجیلی که در شــیرینی و غذا مصرف 

 شــود - برخوردار و دارای نعمت

 ۲- یــازده! - مدون کردن - چند مقدار

3- شــک و گمان - حقی استعماری 

برای اعضای دائم شــورای امنیت - 

 پســر مقتول فریدون - سودای ناله

4- از نــام های خداوند - صحنه گردان 

 نمایش - پس از پنجم

 5- قالب ســنگ - قعر - پاسخ مثبت

6- شــگرد - قطعه زمین کوچک 

کشــاورزی - چله کمان - قوم ساکن 

 آذربایجان

7- پوزش - طالی ســفید - رمانی 

 نوشته »جوزف کنراد« انگلیسی

۸- آســیب و آفت - محل گرد آمدن 

مــردم در روز قیامت - نبرد و پیکار - 

 نت چهارم

۹- نــام دیگر پرنده کلنگ - باوقار - 

 درازا

۱۰- هیکل - افســار گسسته - 

جاسوســخانه آمریکایی ها - نکوهش 

 ادبی

۱۱- امر به آوردن - شــهر توت - جای 

 تجمع دوستان صمیمی

۱۲- ســم گیاهی کشف زایدلر - تجزیه 

 شــیمیایی بوسیله نور - چند خطیب

۱3- پــروردگار - خیانت کردن - راز 

 دســتیابی به چیزی - درد و رنج

۱4- آلودگــی و خبائث - در حرکت - 

 گمراهی

۱5- دســتور زبان فرنگی - عبور مایع از 

یک غشاء نیمه تراوا
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کرمانشاه 

کشف 81 سکه تاریخی 
در کرمانشاه

فرمانـده انتظامـی اسـتان کرمانشـاه از کشـف 
۸۱ عـدد سـکه نقـره بـا ارزش تاریخـی متعلق 
بـه دوران قاجاریـه و صفویـه در کرمانشـاه  بـا 
سـردار  داد.  خبـر  پلیـس  مامـوران  تـالش 
در جمـع خبرنـگاران  اللهـی"  امـان  "منوچهـر 
اظهار داشـت: پس از اطالع پلیس شهرسـتان 
کرمانشـاه مبنـی بر اینکـه دو  نفـر در محدوده 
بـازار اسـالمی مشـغول خریـد و فروش سـکه 
هـای قدیمـی و تاریخی هسـتند، رسـیدگی به 

موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی افـزود: پـس از دریافـت این گـزارش، تیمی 
از مامـوران کالنتـری ۱۱ مرکـزی در محل حاضر و 
با اسـتفاده از شـگردهای پلیسـی و بدون جلب 
توجـه موفـق بـه شناسـایی افـراد مذکـور کـه در 
حال بررسـی و ارزیابی سـکه های قدیمی بودند 

شده و نسبت به دستگیری آنها اقدام کردند.

 پیام
استان ها

تهدید شاخص های سالمت در چابهار با افزایش حاشیه نشینی و زاغه نشینی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر گفت: افزایش حاشیه نشینی، 
زاغه نشینی، کمبود امکانات در این مناطق و ترددهای غیرمجاز مرزی در چابهار تهدید جدی در 
ارتقای شاخص های سالمت است.

مفقودی -رودبار جنوب 
بــرگ ســبز ســواری پرایــد مدل1383ســفید شــیری –روغنــی رنگ به 
شــماره  موتور00727156وشــماره شاســی S1412283258465بــه 
ــرحدی  ــین س ــه حس ــق ب ــران 65متعل ــالک 71ق948ای ــماره پ ش

مفقــود واز درجــه اعتبــار ســاقط گردیــده اســت .

آگهی تغییرات شرکتآگهی تغییرات شرکت

شـرکت عامـر راه کرمـان شـرکت سـهامی خـاص بـه شـماره ثبـت 
صورتجلسـه  اسـتناد  بـه   10630143320 ملـی  شناسـه  و   8382
هیئـت مدیـره مـورخ1397/10/22 : - آقـای سـید جـواد فاطمـی کـد 
ملـی5839824526 به سـمت رئیس هیات مدیره - آقای سـید نوید 
فاطمـی رابـری کد ملی 2993936484 به سـمت نائـب رئیس هیات 
مدیـره - آقـای سـید امیـد فاطمـی کـد ملـی2991812370 به سـمت 
عضـو هیـات مدیره و مدیرعامـل - کلیه اسـناد واوراق بهـادار و بانکی با 
امضـای رئیـس هیات مدیره یا مدیرعامل و مهر شـرکت معتبر و سـایر 
مکاتبـات و اوراق عـادی بـا امضـای رئیس هیـات مدیره یـا مدیرعامل 
و مهـر شـرکت معتبر مـی باشـد. اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان 

کرمـان اداره ثبـت شـرکت هـا و موسسـات غیرتجـاری کرمان

شـرکت عامـر راه کرمـان شـرکت سـهامی خـاص به شـماره ثبت ۸3۸۲ و شناسـه 
ملـی ۱۰63۰۱433۲۰ بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فـوق العاده 
مـورخ۱3۹7/۱۰/۲۲ : - آقـای سـید عدنـان فاطمـی بـا کد ملـی ۲۹۹4۰45656 بسـمت 
بـازرس اصلـی و خانـم آنـا فاطمی رابـری با کد ملـی ۲۹۹3۸۹۱۰۲۲ بسـمت بازرس علی 
البـدل بمـدت یکسـال انتخـاب گردیدنـد . - اعضـای هیـات مدیـره بشـرح ذیـل بـرای 
مـدت دو سـال انتخـاب گردیدند. - آقای سـید جواد فاطمی با کد ملـی5۸3۹۸۲45۲6 
و آقـای سـید نویـد فاطمـی رابری با کد ملـی ۲۹۹3۹364۸4 و آقای سـید امید فاطمی 
بـا کـد ملـی۲۹۹۱۸۱۲37۰ اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان کرمان اداره ثبت شـرکت 

ها و موسسـات غیرتجـاری کرمان 

)446837( 

)446838( 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 1397/12/14  -139760318019007183 شــماره  رای  برابــر 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی  هیــات اول موضــوع قان
و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
ــه  ــات مالکان ــش تصرف ــک تال ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت واح
بالمعــارض متقاضــی آقــای رحیــم حســن پــور فرزنــد شــیرزاد 
ــش در  ــادره از تال ــنامه 2620277426 ص ــماره شناس ــه ش ب
ــته  ــر کارگاه بس ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش
ــالک  ــع پ ــر مرب ــاحت 3831/85 مت ــه مس ــوه ب ــدی می بن
ــالک  ــروز و مجــزی شــده از پ ــی مف فرعــی 1976 از 24 اصل
ــداری از  ــالن خری ــش 28 گی ــر بخ ــه چوب ــع در قری 659 واق
ــده  ــرز گردی ــزی مح ــر عزی ــی اکب ــای عل ــمی آق ــک رس مال
اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه 
ــخاص  ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه فاصل
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
ــی  ــن آگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری ــی توانن داشــته باشــند م
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و 
پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
ــم  ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض دادخواس اعت
ــور و  ــدت مذک ــی اســت در صــورت انقضــای م ــد. بدیه نماین
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/01/25

تاریخ انتشار دوم: 1398/02/08
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی

 1397/11/28 برابــر رای شــماره 139760318019006708- 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
ــتقر  ــمی مس ــند رس ــد س ــای فاق ــاختمان ه ــی و س و اراض
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات 
ــه  ــوش کل ــران نیک ــای مه ــارض متقاضــی آق ــه بالمع مالکان
ســرا فرزنــد ســیروس بــه شــماره شناســنامه 20 صــادره از 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــه و محوط ــدانگ یکبابخان ــش در شش تال
از 92 اصلــی  444/14 متــر مربــع  پــالک فرعــی 434 
ــه  ــه کل مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 399 واقــع در قری
ســرا بخــش 27 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای 
ســهراب عطائــی بــداغ محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور 
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی 
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش تاری
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف 
ــت  ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت 
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

ــت صــادر خواهــد شــد. ــررات ســند مالکی ــق مق طب
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/01/25

تاریخ انتشار دوم: 1398/02/08
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تالش فردین نورزاده    1280

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 139760318019006716 و 139760318019006718 و 
قانــون  موضــوع  اول  هیــات   1397/11/28  -139760318019006713
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند 
ــات  ــش تصرف ــک تال ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس رس
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای پیمــان نیــک وش کلــه ســرا  فرزنــد 
ــران  ــای کام ــش و آق ــه شــماره شناســنامه 44 صــادره از تال ســیروس ب
ــنامه 517 و  ــماره شناس ــه ش ــیروس ب ــد س ــرا فرزن ــه س ــک وش کل نی
ــه شــماره  ــد ســیروس ب ــه ســرا فرزن ــک وش کل ــن نی ــای محمدامی آق
ــار  ــاب ســاختمان چه ــش در ششــدانگ یکب شناســنامه 4 صــادره از تال
طبقــه و محوطــه مشــاعا بالســویه بــه مســاحت 327 متــر مربــع پــالک 
ــع  ــالک 399 واق ــروز و مجــزی شــده از پ ــی مف ــی 435 از 92 اصل فرع
در قریــه کلــه ســرا بخــش 27 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای 
ــالع  ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت، ل ــده اس ــرز گردی ــداغ مح ــی ب ــهراب عطائ س
ــود در  ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــی مرات عموم
ــی  ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک صورت
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
ــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ  ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت مــدت دو م
ــراض دادخواســت  ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری رســید ظــرف مــدت یــک م
ــی اســت در صــورت  ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای ــود را ب خ
ــند  ــررات س ــق مق ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع ــدت مذک انقضــای م

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/01/25

تاریخ انتشار دوم: 1398/02/08
1281 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تالش فردین نورزاده 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی

ــماره 139760318019007178- 1397/12/14  ــر رای ش براب
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه 
بالمعــارض  متقاضــی آقــای بهمــن خاصــی پــور نومندانــی 
ــه شــماره شناســنامه 6 صــادره از تالــش  ــد اشــرف ب فرزن
در ششــدانگ یکبابخانــه و محوطــه بــه مســاحت 299/70 
ــروز و  ــی مف ــی 681 از 83 اصل ــالک فرع ــع  پ ــر مرب مت
ــش  ــداغ بخ ــه ب ــع در قری ــالک 41 واق ــده از پ ــزی ش مج
27 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای بابانصیــری 
محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش اعتراض
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/01/25

تاریخ انتشار دوم: 1398/02/08
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تالش فردین نورزاده 1282

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
دوم   / اول  هیــات  رای شــماره 139760318008004593 -1397/11/27  برابــر 
ــد  ــی اراضــی و ســاختمانهای فاق ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی موضــوع قان
ــات  ــر تصرف ــک رودس ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس س
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی حســن نونهــال فرزنــد شــعبان بشــماره شناســنامه 
10383 صــادره از رودســر در ششــدانگ یــک بــاب خانــه و  محوطــه بــه مســاحت 
295/88 متــر مربــع بــه شــماره پــالک 990 فرعــی  قســمتی از قطعــه 32 
تفکیکــی از 70 اصلــی واقــع در دریــاوا ســر بخــش 29 گیــالن خریــداری از مالــک 
رســمی محــرز گردیــده اســت. . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از 
اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض داد خواســت خــود 
را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.  

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/2/08     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/020/22
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رودسر پاک مهر    1781

مفقودی
ــور  ــه شــماره موت ــت سیســتم آریســان مــدل 1395 ب ــرگ ســبز خــودروی وان ب
ــالك  ــماره پ ــی NAAB66PE8G7660837 و ش ــماره شاس 118J0026417  و ش
79 ایــران 264 ط 31 بــه نــام آقــای وحیــد رنجبــر كمــرودی مفقــود گردیــده و 
از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد                                              1799

دادنامه
ــدس خ 45  ــهر ق ــتی آدرس: ش ــان : داود دویس ــده : 1063/5/97 خواه ــماره پرون ــخ :1397/12/20 ش   تاری
متــری خ کشــاورز بــن بســت رزم پ 3 خوانــده : محمــد رضــا احمــدی قــوام آبــاد آدرس : شــهر قــدس م 
امــام حســین ســی متــری شــمالی نمایشــگاه اتومبیــل پاســارگاد 2- وحیــد بــا شــعور آدرس: شــهر قــدس 
خ طالقانــی پ277-  3-مونــا افشــار آدرس: مجهــول المــکان خواســته : الــزام بــه تنظیــم و انتقــال ســند 
رســمی خــودرو بــه شــماره انتظامــی 976ج76ایــران 38 گردشــکار: خواهــان دادخواســتی بــه خواســته فــوق 
و بــه طرفیــت خوانــده تقدیــم داشــته کــه پــس از ارجــاع بــه ایــن حــوزه و ثبــت بــه کالســه فــوق و جــری 
تشــریفات قانونــی و اعــالم نظریــه اعضــای شــورای حــل اختــالف ایــن حــوزه بــه نظــر قاضــی شــورا رســانده 
شــده اســت علیهــذا بــا مالحضــه جمیــع مســتندات قضایــی پرونــده ختــم رســیدگی را اعــالم و بــا اتــکال 
بــه ذات باریتعالــی و تکیــه بــر وجــدان و شــرف انســانی ختــم رســیدگی را عــالم و بــه شــرح زیــر مبــادرات 

بــه صــدور رای مینمایــد./   
 رای قاضی شورا

ــوام  ــدی ق ــا احم ــد رض ــدگان 1- محم ــت خوان ــتی بطرفی ــان داود دویس ــت خواه ــوص دادخواس   در خص
ــال ســند رســمی  ــم و انتق ــه تنظی ــدگان ب ــزام خوان ــا افشــار بخواســته ال ــد باشــعور 3- مون ــاد 2-  وحی آب
یــک دســتگاه خــودرو ســواری ســمند بــه شــماره انتظامــی 38ایــران 976ج76شــعبه بــا توجــه محتویــات 
پروندهــو اســتعالم بــه عمــل آمــده از پلیــس راهــور بــه شــماره 4553/13/2814مــورخ 1397/9/14و نظــر 
ــه عمــل  ــرادی ب ــاع و ای ــه دف ــچ گون ــک از جلســات حضــور نداشــته و هی ــچ ی ــدگان در هی ــه اینکــه خوان ب
نیــاورده لــذا شــعبه دعــوی خواهــان را نســبت بــه خوانــده ردیــف ســوم موجــه تشــخیص و مســتندا بــه مــواد 
219و220و221و225از قانــون مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده ردیــف ســوم بــه حضــور در یکــی از دفاتــر 
ــه شــماره انتظامــی 38ایــران 976ج76در حــق خواهــان را صــادر  اســناد رســمی و تنظیــم ســند خــودرو ب
و اعــالم مــی نمایــد. رای صــادره غیابــی مــی باشــد و ظــرف بیســت روز قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و 
پــس از ان ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم محتــرم عمومــی حقوقــی شهرســتان 
قــدس مــی باشــد. امــا در خصــوص خوانــدگان ردیــف اول ودوم باتوجــه بــه اینکــه دعــوی مطروحــه متوجــه 
نامبــردگان نمــی گرددشــعبه مســتندا بــه بنــد 4 مــاده 84از قانــون آئیــن دادرســی مدنــی اقــدام بــه صــدور 
قــرار رد دعــوی خواهــان را صــادر و اعــالم مــی نمایــد. قــرار صــادره ظــرف بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل 
تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم محتــرم عمومــی و حقوقــی شهرســتان قــدس مــی باشــد./م الــف 163 
1827  مهدی جعفری قاضی شعبه 5شورای حل اختالف شهرستان قدس  

مفقودی
ــرداری از یــك حلقــه چــاه موجــود واقــع در اراضــی  اجــاره نامــه بهــره ب
قریــه چوبینــدر پــاك 6 شهرســتان قزویــن عمــق چــاه 90 میــزان بهــره 
بــرداری 30 لیتــر در ثانیــه و حداكثــر قــدرت مجــاز موتــور بــه قــدرت 65 
كیلــووات ســاعت بــه نــام علــی اكبــر عبدالرحیمــی و حاجعلــی نانــه كلــی 
و ســایر شــركا مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد 1826

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه 
ــای  ــان پرونده ه ــروزی متقاضی ــه مف ــات مالکان ــم تصرف ــک ق ی
ــور را براســاس گــزارش کارشناســان و  ــون مذک ــق قان تشــکیلی طب
بــه اســتناد مــدارک موجــود در پرونــده بــه شــرح آراء ذیــل تاییــد 

نموده انــد. 
1ـ رأی شــماره 139760330001024455 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1391114430001008575 آقــای مســلم ابرقوئــی فرزنــد غامحســین 
در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 99/82 متــر مربــع 
پــاک شــماره 2 فرعــی از 11615 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت 
قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری از مســیب رضــا زاده و مطهــره 
ــی  ــه موجــب ســند قطع ــر 181 صفحــه 398 ب ــو عباســی دفت عم

34883 مــورخ 61/08/23 دفترخانــه 7 قــم. )م الــف 477 (
پرونــده  بــه  مربــوط   139760330001023901 شــماره  رأی  2ـ 
کاســه 1397114430001001711 آقــای عطاءالــه محمــد کیــا فرزنــد 
ابوالفضــل در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 150 متــر 
مربــع پــاک شــماره 11003 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. 
ــه  ــورخ 1397/06/21 دفترخان ــه شــماره 36268 م ســند رســمی ب

ــف 476( ــم. )م ال 42 ق
3ـ رأی شــماره 139760330001021578 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
ــی در  ــد غامعل ــزدی فرزن ــره ی ــم زه 1397114430001001077 خان
ــع  ــر مرب ــاحت 89/15 مت ــاختمان بمس ــاب س ــک ب ــدانگ ی شش
ــم.  ــت ق ــک ثب ــش ی ــع در بخ ــی واق ــماره 10328 اصل ــاک ش پ
ــاززاده  ــام خب ــع الواســطه از غ ــداری م ــادی خری ــه ع ــه نام مبایع
ــف 475 ( ــه 170 و 173. )م ال ــر 26 صفح ــادره در دفت ــدم ص مق
4ـ رأی شــماره 139760330001022644 مربــوط بــه پرونــده کاســه 

1397114430001001339 آقــای فتــح الــه نــوران صائــم فرزنــد 
اســکندر در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 68/90 متــر 
مربــع پــاک شــماره 11578/555 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت 
قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از ســیفعلی کریم 

زاده صــادره در دفتــر 488 صفحــه 254. )م الــف 474 (
5ـ رأی شــماره 139760330001021600 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
ــد  ــی فرزن ــاعی عارف ــا س ــای حمیدرض 1397114430001000475 آق
غــام در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 116/55 متــر 
ــت  ــک ثب ــش ی ــع در بخ ــی واق ــماره 10455 اصل ــاک ش ــع پ مرب
قــم. ســند مالکیــت مشــاعی اصــدره در دفتــر 308 صفحــه 338 
بــه موجــب ســند قطعــی 10819 مــورخ 90/08/29 دفتــر خانــه 31 

ــف 473 ( ــم. )م ال ق
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس 
از نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر 
گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع 
ــار  ــخ انتش ــاه از تاری ــدت 2 م ــرف م ــند ظ ــته باش ــی داش اعتراض
ــه  ــت اســناد منطق ــه اداره ثب ــراض خــود را ب ــت اول اعت آگهــی نوب
دو قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف مــدت یکمــاه پــس از 
تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت 
ــن اداره  ــه ای ــرا ب ــی آن ــم و گواه ــی تقدی ــه مرجــع قضائ خــود را ب
تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند بــر اســاس 
ــود. ــد ب ــه دادگاه نخواه ــه متضــرر ب ــع از مراجع ــور مان ــون مذک قان

)اقتصــاد آینــده – پیــام مــا(
تاریخ انتشار اول: 98/02/08   تاریخ انتشار دوم: 98/02/23

محمدرضا ادیبان ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک
1779  منطقه یک قم 

مفقودی
ــرداری از یــك حلقــه چــاه موجــود واقــع در اراضــی  اجــاره نامــه بهــره ب
قریــه چوبینــدر پــاك 6 شهرســتان قزویــن عمــق چــاه 90 میــزان بهــره 
بــرداری 30 لیتــر در ثانیــه و حداكثــر قــدرت مجــاز موتــور بــه قــدرت 65 
كیلــووات ســاعت بــه نــام علــی اكبــر عبدالرحیمــی و حاجعلــی نانــه كلــی 
و ســایر شــركا مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد 1826

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه 
ــای  ــان پرونده ه ــروزی متقاضی ــه مف ــات مالکان ــم تصرف ــک ق ی
ــور را براســاس گــزارش کارشناســان و  ــون مذک ــق قان تشــکیلی طب
بــه اســتناد مــدارک موجــود در پرونــده بــه شــرح آراء ذیــل تاییــد 

نموده انــد. 
1ـ رأی شــماره 139760330001024455 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1391114430001008575 آقــای مســلم ابرقوئــی فرزنــد غامحســین 
در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 99/82 متــر مربــع 
پــاک شــماره 2 فرعــی از 11615 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت 
قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری از مســیب رضــا زاده و مطهــره 
ــی  ــه موجــب ســند قطع ــر 181 صفحــه 398 ب ــو عباســی دفت عم

34883 مــورخ 61/08/23 دفترخانــه 7 قــم. )م الــف 477 (
پرونــده  بــه  مربــوط   139760330001023901 شــماره  رأی  2ـ 
کاســه 1397114430001001711 آقــای عطاءالــه محمــد کیــا فرزنــد 
ابوالفضــل در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 150 متــر 
مربــع پــاک شــماره 11003 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. 
ــه  ــورخ 1397/06/21 دفترخان ــه شــماره 36268 م ســند رســمی ب

ــف 476( ــم. )م ال 42 ق
3ـ رأی شــماره 139760330001021578 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
ــی در  ــد غامعل ــزدی فرزن ــره ی ــم زه 1397114430001001077 خان
ــع  ــر مرب ــاحت 89/15 مت ــاختمان بمس ــاب س ــک ب ــدانگ ی شش
ــم.  ــت ق ــک ثب ــش ی ــع در بخ ــی واق ــماره 10328 اصل ــاک ش پ
ــاززاده  ــام خب ــع الواســطه از غ ــداری م ــادی خری ــه ع ــه نام مبایع
ــف 475 ( ــه 170 و 173. )م ال ــر 26 صفح ــادره در دفت ــدم ص مق
4ـ رأی شــماره 139760330001022644 مربــوط بــه پرونــده کاســه 

1397114430001001339 آقــای فتــح الــه نــوران صائــم فرزنــد 
اســکندر در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 68/90 متــر 
مربــع پــاک شــماره 11578/555 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت 
قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از ســیفعلی کریم 

زاده صــادره در دفتــر 488 صفحــه 254. )م الــف 474 (
5ـ رأی شــماره 139760330001021600 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
ــد  ــی فرزن ــاعی عارف ــا س ــای حمیدرض 1397114430001000475 آق
غــام در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 116/55 متــر 
ــت  ــک ثب ــش ی ــع در بخ ــی واق ــماره 10455 اصل ــاک ش ــع پ مرب
قــم. ســند مالکیــت مشــاعی اصــدره در دفتــر 308 صفحــه 338 
بــه موجــب ســند قطعــی 10819 مــورخ 90/08/29 دفتــر خانــه 31 

ــف 473 ( ــم. )م ال ق
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس 
از نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر 
گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع 
ــار  ــخ انتش ــاه از تاری ــدت 2 م ــرف م ــند ظ ــته باش ــی داش اعتراض
ــه  ــت اســناد منطق ــه اداره ثب ــراض خــود را ب ــت اول اعت آگهــی نوب
دو قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف مــدت یکمــاه پــس از 
تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت 
ــن اداره  ــه ای ــرا ب ــی آن ــم و گواه ــی تقدی ــه مرجــع قضائ خــود را ب
تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند بــر اســاس 
ــود. ــد ب ــه دادگاه نخواه ــه متضــرر ب ــع از مراجع ــور مان ــون مذک قان

)اقتصــاد آینــده – پیــام مــا(
تاریخ انتشار اول: 98/02/08   تاریخ انتشار دوم: 98/02/23

محمدرضا ادیبان ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک
1779  منطقه یک قم 
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3   پیام4
استان ها

احتمال بارش رگبار در قم
یک کارشناس هواشناسی گفت: فردا آسمان نیمه ابری تا ابری است و در برخی نقاط احتمال رگبار وجود دارد.

مرتضی صبوری در خصوص وضعیت جوی امروز )شنبه( استان عنوان کرد: امروز آسمان کمی تا قسمتی نیمه ابری 
است و در برخی ساعات با وزش باد همراه است، سرعت وزش باد بین 3۰ تا 45 کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

مدیرعامـل شـرکت مدیریـت شـبکه بـرق ایـران با بیـان اینکه بـا این 
سـطح از مدیریـت، صنعـت بـرق خوزسـتان بـه روزهای طالیـی خود 
برگشـته اسـت، گفـت: بحـران سـیالب بـا ایـن حجـم و گسـتردگی 
اگـر در هـر کجـای کشـور بـود بـرای مـا مشـکل ایجـاد مـی کـرد امـا 
در خوزسـتان بـدون مشـکل و خاموشـی رفـع شـد.به گـزارش روابـط 
عمومـی شـرکت سـهامی بـرق منطقـه ای خوزسـتان، داود فرخـزاد 
در جلسـه شـورای پایایـی صنعـت بـرق خوزسـتان، اظهـار داشـت: از 
اقدامـات انجـام شـده بـرای مقابلـه بـا سـیالب در پسـت هـای بـرق 
بازدیـد کـردم و سـطح ایـن اقدامـات در ایـن بـازه زمانـی بـه صورتـی 
بـود کـه بـه وجـود چنیـن مدیرانـی در مجموعـه صنعـت بـرق افتخار 
کـردم.وی بـا تبریـک بـه صنعت برق خوزسـتان بـرای حفـظ پایداری 
شـبکه بـرق در سـیالب، تصریـح کـرد: بـرای صنعـت برق کشـور یک 
افتخـار و الگـو هسـتید و صمیمانه از تالش های صورت گرفته تشـکر 
مـی کنم.مدیرعامـل شـرکت مدیریـت شـبکه برق ایـران با بیـان آنکه 
همـه پسـت هـای بـرق خوزسـتان در شـبکه بـرق سراسـری تاثیـر 
گـذار هسـتند، اضافـه کـرد: مدیریت و تالش های شـبانه روزی شـما 
 BLACK باعـث شـده تا ۱۲ فرودین امسـال، پانزدهمین سـال بـدون
OUT )خاموشـی گسـترده شـبکه بـرق( را در ایـن شـرایط جـوی و 
فشـارهایی که از طرف بدخواهان بیرونی هسـت پشـت سـر بگذاریم.
فرخـزاد هماهنگـی مدیران صنعت برق خوزسـتان و اسـتاندار را عامل 
موفقیـت هـای صنعـت برق خوزسـتان عنـوان کـرد.وی تاکید کـرد: با 
کمـک همدیگـر تـالش مـی کنیم تـا مردمـی کـه از جنبه هـای دیگر 
زندگی تحت فشـار هسـتند در بحث برق مشـکلی نداشـته باشـند و 
این میثاق ما در صنعت برق اسـت.مدیرعامل شـرکت مدیریت شبکه 
بـرق ایران افزود: دسـتاوردهای مدیریت سـیل و خسـارت هـای وارده 
را بـه مدیـران ارشـد گزارش می کنم تا با تامین خواسـته های شـما و 
تزریق منابع مالی، خوزسـتان سـال ۹۸ را همانند ۹7 بدون خاموشـی 
سـپری کند.مدیرعامـل شـرکت برق منطقه ای خوزسـتان نیـز در این 
نشسـت بـا تشـریح اقدامـات انجـام شـده در مقابلـه با سـیل، گفت: 
مسـئولیت مـا حفـظ پایـداری برق در هر شـرایط اسـت و در سـیالب 
اخیـر نیـز بـا توجه بـه این میثاق عمل کـرده ایم.محمود دشـت بزرگ 
بـا بیـان آنکـه سـیالب 5۱ پسـت و و ۱7۰۰ دکل را درگیر کـرده بود و در 
در ۲۸ پسـت انتقـال و فـوق توزیع اقدامات ایجاد خاکریز و سـیل بند 
برای محافظت از پسـت ها انجام شـد، بیان کرد: ماندگاری سـیالب و 
گسـتردگی آن بـه صنعت برق اسـتان بیش از سـه هزار میلیـارد ریال 
خسـارت های وارد کرده و الزم اسـت که منابع مالی تامین شـود تا هر 
چـه سـریع تر آسـیب های شـبکه را برطرف کنیم.وی با بیـان اینکه با 
ورود به نیمه دوم اردبهشـت مصرف برق رشـد ۲ هزار مگاواتی خواهد 
داشـت، تصریـح کـرد: فرصت زیـادی برای رفع اشـکال از شـبکه برق 
نمانـده و بایـد کمـک هـای مالـی در اختیار شـرکت قرار بگیـرد تا هم 
آسـیب هـای وارده سـیل برطرف شـود و هـم بتوانیم طرح هـای ویژه 

تابسـتان را به اتمام برسـانیم.
شـایان ذکـر اسـت، در ایـن جلسـه مدیرعامـل و سرپرسـت شـرکت 
توزیـع نیـروی بـرق خوزسـتان و اهـواز و مدیرعامـل شـرکت توزیـع 
نیـروی برق اسـتان کهگیلویه و بویراحمد نیز گـزارش هایی از اقدامات 
انجـام شـده در مقابلـه با سـیل و وضعیت شـبکه برق برای تابسـتان 

۹۸ ارائـه کردند.

لیـال پاینـدان - آئین کلنـگ زنی احـداث مرکز شـماره گذاری و 
تعویض پالک خودروهای سـبک و سـنگین با حضـور فرماندار 
اسالمشـهر و جمعی از مسـئوالن شهرسـتان در بهرام آباد برگزار 

شد 
مسـعود مرسـلپور در سـخنانی در این مراسـم با بیان اینکه راه 
انـدازی مرکـز شـماره گـذاری و تعویـض پالک یکـی از نیازهای 
مهـم مـردم بود اظهار داشـت: بـا پیگیری های صـورت گرفته و 
سـرمایه گذاری بخش خصوصی مجوزات الزم جهت راه اندازی 
ایـن مرکـز صـادر شـده و ان شـاءا... فـاز نخسـت آن تـا پایـان 

شـهریورماه آماده خواهد شـد
وی با بیان اینکه ایجاد اشـتغال در سـال ۹۸ یکی از مهم ترین 

برنامه هـای پیش بینـی شـده اسـت تصریح کـرد: بـا راه اندازی 
هر سـه فاز مرکز شـماره گذاری وسـایل نقلیه سـبک و سـنگین 
در شهرسـتان اسالمشـهر می توان به طور مستقیم برای ۱5۰ نفر 
از جوانان شهرسـتان ایجاد اشـتغال کرد که بکارگیری نیروها از 
بیـن جوانان روسـتای بهرام آباد و روسـتاهای اطـراف در اولویت 
ایـن طـرح استمرسـلپور ادامـه داد: در سـال رونق اقتصـادی با 
جـذب سـرمایه گذار و راه انـدازی واحدهـای اشـتغال زایی جدید 
در شهرسـتان اسالمشـهر ضمـن ایجـاد اشـتغال بـرای جوانـان 

شـاهد رونق اقتصـادی در منطقـه خواهیم بود
فرمانـدار شهرسـتان اسالمشـهر افـزود: بـا توجه بـه رایزنی های 
انجام شـده و جذب سـرمایه گذاران بخش خصوصی 4 شهرک 

صنعتـی و تولیـدی در شهرسـتان اسالمشـهر احداث می شـود 
کـه بـه زودی عملیـات اجرایـی احـداث شـهرک صنعتی کفش 
اسالمشـهر آغـاز خواهـد شـد مرسـلپور همچنیـن بـا اشـاره به 
طرح های جدید اشـتغال زایی در شهرسـتان اسالمشهر تصریح 
کـرد: ایجـاد یک مرکز توریسـتی و درمانی در منطقـه احمدآباد 
مسـتوفی، ایجاد یک کمپ ورزشـی بزرگ در سـطح خاورمیانه 
بـا مشـارکت بخـش خصوصـی در منطقـه چهاردانگـه، احـداث 
مرکـز جامـع دیالیز در زمینی به مسـاحت ۲۰ هـزار مترمربع در 
منطقـه واوان و احـداث یک هتل اقامتی در سـطح شهرسـتان 
اسالمشـهر از جملـه مهم تریـن طرح هایـی اسـت کـه می تواند 
در جهـت بهبـود رونـق اقتصادی منطقه تأثیر به سـزایی داشـته 
باشـدوی در پایـان خاطرنشـان کـرد: در راسـتای فرامیـن مقام 
معظـم رهبـری مهم تریـن برنامـه مـا در سـطح شهرسـتان 
اسالمشـهر تسـهیل و تسـریع امور در جهت جذب سـرمایه گذار 
اسـت و از همـه افـراد دعـوت می کنیـم تـا در جهـت ایجـاد 
رونق اقتصادی و اشـتغال در سـطح شهرسـتان از ظرفیت ها و 

فرصت هـای بـه وجود آمـده اسـتفاده کنند

 احداث مرکز شماره گذاری و تعویض پالک 

خودروهای سبک و سنگین در اسالمشهر 

شهرک های صنعتی البرز 
کیفی سازی می شوند

مدیـر عامـل شـرکت شـهرک هـای صنعتـی البـرز گفـت: کیفی سـازی شـهرک های 
صنعتـی اسـتان، مهمتریـن الویت امسـال در زمینه اجـرای طرح های عمرانی اسـت.
محمـد امین فرشـی افـزود: با هدف ارائه هر چه بیشـتر و بهتر خدمـات به صنعتگران 
و سـرمایه گـذاران، زیـر سـاخت در شـهرک هـای صنعتـی اسـتان تکمیـل و توسـعه 
مـی یابنـد. وی اضافـه کـرد: جذب سـرمایه گـذار برای شـهرک های صنعتی، اسـتقرار 
واحدهای صنعتی و به تبع آن ایجاد اشـتغال از مسـایل مهم و پیش روی در شـهرک 
هـای صنعتـی اسـتان بـا هـدف توسـعه سـرمایه گـذاری اسـت. فرشـی بـا اشـاره به 
اهمیـت شـهرک صنعتی اشـتهارد خاطر نشـان کـرد: سـرمایه گذاری در این شـهرک با 
توجـه بـه مزیت هـای موجـود در آن، افق روشـنی بـرای سـرمایه گذاران فراهم می کند. 
وی ادامـه داد: شـرکت شـهرک هـای صنعتـی البرز در سـالی که از سـوی مقام معظم 
رهبـری بـه عنـوان سـال رونـق تولید نامگـذاری شـده از سـرمایه گـذاران حمایت های 
ویـژه ای خواهد کرد. مدیر عامل شـرکت شـهرک های صنعتی البـرز در بخش دیگری 
از سـخنان خـود بـه برگـزاری همایـش پوشـاک به میزبانـی اسـتان اشـاره و گفت: با 
توجـه بـه اینکـه صنایـع زیـادی در اسـتان در زمینـه تولید پوشـاک فعالیـت می کنند 
مـی تـوان البـرز را پایتخـت پوشـاک کشـور نامیـد. فرشـی افـزود: بـه منظـور معرفی 
توانمنـدی هـای البـرز در زمینـه پوشـاک و بـر مبنـای برنامه ریـزی های انجام شـده 
قرار اسـت در نیمه اول سـال جاری به میزبانی شـرکت شـهرک های صنعتی اسـتان 
البـرز همایـش پوشـاک برگزار شـود.بیش از سـه هـزار و 5۰۰ واحد تولیـدی و صنعتی 

در البرز فعال هسـتند.

مهندس غالم حسین عسکری رئیس سازمان نظام مهندسی اصفهان:

ذوب آهن اصفهان ، برند مورد اطمینان 
نظام مهندسی ساختمان است

مهندس غالم حسـین عسکری رئیس سازمان نظام مهندسی 
اصفهـان بـه همراه اعضـاء این سـازمان با حضـور در ذوب آهن 
اصفهـان ضمـن بازدیـد از خـط تولیـد ، با مهنـدس یـزدی زاده 

مدیرعامـل و مسـئولین این شـرکت دیدار و گفتگـو کردند .
رئیـس سـازمان نظام مهندسـی اصفهـان در این دیـدار گفت : 
ذوب آهـن اصفهـان ، برنـد معتبـر و مـورد وثوق کامل سـازمان 
نظـام مهندسـی اسـت به گونـه ای که مهندسـین محاسـب در 
بازرسـی های خود وقتی در سـاختمان با محصوالت ذوب آهن 
مواجه می شـوند ، نسـبت به کیفیت آن اطمینان کامل دارند .
وی افزود : وجود محصوالت غیر اسـتاندارد در بازار یک معضل 
نگـران کننده اسـت و بـه دلیل قیمت پایین مورد اسـتفاده قرار 

مـی گیـرد که می تواند عواقب ناگواری داشـته باشـد .
مهنـدس عسـکری تصریـح کـرد : سـازمان نظـام مهندسـی 
اصفهـان آمادگـی دارد کـه با ذوب آهن اصفهان ،  نشسـت های 
تخصصـی برگـزار کنـد تا محصـوالت اسـتاندارد این شـرکت به 
خوبـی معرفـی گـردد و فرهنـگ سـازی الزم در ایـن خصـوص 

صـورت گیرد .
وی افـزود : هـم اکنون در مقایسـه سـازه های بتنـی و فوالدی 
، ترجیـح مهندسـین محاسـب در اصفهـان به سـازه های بتنی 
اسـت امـا اگر ذوب آهـن اصفهان که مورد اطمینان محاسـبین 
اسـت ، تنـوع محصـوالت خـود را افزایـش دهـد ، مـی توانیـم 

شـاهد سـازه های فوالدی بیشـتری در اصفهان باشـیم .
مهنـدس عسـکری گفـت :  در اسـتان هـای دیگـر کـه از ذوب 
آهن فاصله دارند مانند خراسـان رضوی ، بیشـتر سـاختمان ها 
بـا سـازه های فـوالدی سـاخته می شـوند و لـذا در اصفهان که 
ازنعمـت وجـود ذوب آهـن برخورداریم بایـد در خصوص ترویج 

سـازه هـای فوالدی اقدامـات الزم صـورت گیرد .
رئیس سـازمان نظام مهندسـی اصفهـان پس از بازدیـد از خط 

تولیـد ذوب آهـن اصفهان گفت : پتانسـیل فنی باالیـی در این 
شـرکت وجـود دارد کـه از آن بی خبـر بودیم .

وی افـزود : تیـر آهـن بـال پهـن کـه در ذوب آهـن اصفهـان 
تولیـد مـی شـود ، مـی تواند جایگزیـن تیر ورق شـده و ایمنی 
سـاختمان را بسـیار افزایـش دهـد . میلگرد این شـرکت نیز با 
مقاومت باال تولید می شـود که اهمیت بسـیاری در سـازه های 

ساختمانی دارد .
رئیس سـازمان نظام مهندسـی اصفهان افـزود : این بازدیدها 
و تبـادل اطالعـات باعـث مـی شـود کـه مهندسـین صنعـت 
سـاختمان از کیفیـت محصـوالت ذوب آهن آگاه شـوند تا در 
طراحـی  و انتخـاب محصـول ، به گونه ای عمل کنند که ضمن 

صرفـه جویـی ، ایمنی سـاختمان نیز افزایـش یابد .
مهنـدس یـزدی زاده نیـز در ایـن دیـدار گفت : نشسـت های 
ذوب آهـن و نظـام مهندسـی بـرای تبـادل نظـر و تشـریک 

مسـاعی بسـیار مهـم اسـت و بایـد افزایـش یابـد .
وی افـزود : در ایـران بـا توجـه بـه زلزلـه خیـز بـودن ، بایـد به 
امنیـت مسـکن نـگاه ویژه ای داشـته باشـیم چرا کـه  تلفات 

زلزلـه در کشـور کمتـر از یـک جنـگ نبوده اسـت .
مهنـدس یـزدی زاده بـا اشـاره بـه اینکـه  کنتـرل هـا و نظارت 
ها در امر مسـکن بیشـتر از گذشـته اسـت افزود : متاسـفانه  
توجـه و نظـارت بـر اسـتاندارد و کیفیـت محصـوالت فـوالدی 
کافـی نیسـت و این امر مـی تواند امنیت مـردم را به مخاطره 

. بیاندازد 
مدیرعامـل ذوب آهـن اصفهـان افـزود : بایـد قبـل از بحـران ، 
اقدامـات الزم را بـرای کنتـرل آن انجـام دهیـم امـا متاسـفانه 
اغلـب منتظـر مانـده ایـم تـا بحرانی ماننـد زلزله پیـش بیاید 
و بـه بعـد بـه اهمیت مسـائلی مانند ایمنی سـازه هـا پی می 
بریـم کـه این امـر هم موقت اسـت و اقدام خاصـی در نهایت 

انجـام نمی شـود .
در مـورد قیمـت نیز ، متاسـفانه نگاه به محصـوالت فوالدی به 
گونـه ای اسـت کـه گویا ایـن محصوالت تعییـن کننده قیمت 
مسـکن و یـا لیدر بازار هسـتند در حالیکه محصـوالت فوالدی 
، حـدود 5درصـد از قیمـت تمـام شـده سـاختمان را بـه خود 
اختصـاص مـی دهـد و ماننـد موادغذایـی نیسـتند کـه نیـاز 
روزمره مردم باشـند . مجموعه این عوامل باعث شـده قیمت 
فـوالد واقعـی و مناسـب نباشـد و همین امـر رواج محصوالت 

غیـر اسـتاندارد در بـازار را نیز باعث شـده اسـت.
مهنـدس یـزدی زاده بـه تولیـد ریـل ملـی ، تیرآهن بـال پهن 
H3۰۰ و بیـم بالنـک بـا بهـره گیـری از تـوان داخلـی در ذوب 
آهن اصفهان اشـاره کرد و گفت : این شـرکت به سـمت تولید 
محصـوالت صنعتی مـی رود و در بخش سـاختمان نیز تولید 

مقاطـع صنعتی در اولویت اسـت .
وی افزود : امسـال قصد داریم سـبد تیرآهن H را کامل کنیم 

تـا امـکان جایگزینـی آن با تیـرورق در بازار فراهم شـود . هم 
اکنـون تیرآهـن H در مقاطـع ۱۲۰ تـا 3۰۰ را تولیـد مـی کنیم 
و در تـالش بـرای تولیـد H5۰۰ هسـتیم و همچنیـن یکـی از 
دیگـر برنامـه هـای ما تولید I5۰۰  اسـت .  امیدوارم با تکمیل 
سـبد ایـن محصـوالت ، با کمک سـازمان نظام مهندسـی ، به 
تدریـح تیرآهـن هـای H را جایگزین تیرورق در بـازار کنیم .

مدیرعامـل ذوب آهـن اصفهان گفت : این شـرکت هم اکنون 
به لحاظ فنی و تکنولوژیک شـرایط خوبی دارد و آماده اسـت 
تا نقش مهم تری را نسـبت به گذشـته در صنعت سـاختمان 
ایفـا نمایـد و امیـدوارم بـا همـکاری و همفکـری بـا سـازمان 
نظـام مهندسـی ، گام هـای موثـری برداریـم . ایـن همکاری 
مـی توانـد منجـر به نتایج بسـیار خوبی شـود از جملـه اینکه 
تـالش کنیـم تا محصوالت غیر اسـتاندارد از بازار حذف شـوند 

و بسـیار خـوب اسـت کـه این امـر از اصفهان آغاز شـود .

تجهیز ونصب نسل 3 و پرسرعت 
سایت های همراه اول سدهای خوزستان

سـایتهای پرسـرعت نسـل 3 سـدهای دز، کرخه، کارون 
سـه و مسجدسـلیمان تجهیـز و راه اندازی شـدند. 

در پـی افزایـش کـم سـابقه آوردسـدهای کرخـه و دز و 
در بازدیـد مهنـدس جهرمی مقـام عالـی وزارت ارتباطات 
وفنـاوری اطالعـات از سـد اندیمشـک، بـا پیشـنهاد رحیم فـالح زاده مدیـر مخابرات 
منطقـه خوزسـتان و اخـذ موافقـت از وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعات، سـایتهای 
پرسـرعت نسـل 3 همراه اول سـدهای دز ، کرخه، کارون 3 و مسجدسـلیمان توسط 
تیـم هـای فنـی و عملیاتـی ارتباطـات سـیار منطقه خوزسـتان دربـازه زمانـی مقرر، 

تجهیـز و راه اندازی شـدند. 
 گفتنی اسـت؛ درسـیل اخیر، به منظور بازدید مسـتمر مسـئولین و مقامات کشوری 
و اسـتانی به ویژه اصحاب رسـانه برای تبادل اطالعات، تجهیز وراه اندازی سـایتهای 

پرسـرعت همراه اول سـدهای خوزسـتان ضروری و مورد نیاز است.

خوزستان 

مدیر عامل شرکت آب 
منطقه ای گلستان :

وقوع سیل 
در پایین دست 

حوضه گرگان رود 
مدیـر عامـل شـرکت آب منطقـه 
ای گلسـتان گفـت: میـزان بارش 
در اسـتان، از ابتـدای سـال آبـی 
جـاری،  سـال  اردیبهشـت   5 تـا 
اسـت  بـوده  متـر  میلـی   66۱
مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت  کـه 
نسـبت  و  درصـد   ۸3 درازمـدت 
حـدود  گذشـته  آبـی  سـال  بـه 
نشـان  را  افزایـش  درصـد   ۸4

. هـد می د
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
شـرکت آب منطقـه ای گلسـتان، 
مهنـدس علـی نظری اظهـار کرد: 
از  بارندگـی  وقـوع  بـه  توجـه  بـا 
اردیبهشـت   4 تـا  اردیبهشـت   ۲
بـه  اسـتان  سراسـر  در   ۹۸
کـه  اسـتان  شـرق  در  ویـژه 
میلـی   ۱۰7 تنگـراه  منطقـه  در 
ذوب  رونـد  و  اسـت  بـوده  متـر 
بـه  منجـر  کـه  ارتفاعـات  بـرف 
در  آبدهـی  تـداوم  و  افزایـش 
رودخانـه هـای باالدسـت اسـتان 
اردیبهشـت    5 روز  اسـت،  شـده 
اصلـی  رودخانـه  آبدهـی   ۹۸
سـد  درباالدسـت  گرگانـرود 
قزاقلـی(  )روسـتای  وشـمگیر 
حـدود ۱4۰ متـر مکعـب برثانیـه 
در  سـیل  وقـوع  باشـد،که  مـی 
حوضـه  دسـت  پاییـن  مناطـق 
محتمـل  گرگانـرود  و  سـو  قـره 
اسـتانیهای  هـم  از  لـذا  اسـت. 
عزیـز خواهشـمندیم همچنـان از 
نزدیـک شـدن بـه رودخانـه هـا، 
و  ، مخـازن سـدها  مسـیل هـا  
سـیل  وقـوع  مسـتعد  مناطـق 

 . ینـد نما ر ا د د خو

گلستان 
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران

حفظ پایداری شبکه در سیالب 
خوزستان افتخار آمیز بود
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9٠٠ هزار میلیارد تومان یارانه از کجا می آید؟

حدود 50 درصد یارانه بودجه ای از محل منابع پایدار است

دولـت سـاالنه حـدود ۹۰۰ هـزار میلیـارد 
تومان یارانه پرداختی خود را از سـه مسـیر 
بودجـه ای، فـرا بودجـه ای و یارانـه پنهـان 

تامیـن و توزیـع می کنـد.
و  عمومـی  کاالی  ارائـه  وظیفـه  معمـوالً 
جهـت  توزیعـی  بـاز  سیاسـت های  ارائـه 
حمایـت از اقشـار کـم برخـوردار را دولت ها 
می دهنـد.  انجـام  و  داشـته اند  برعهـده 
سیاسـت های بازتوزیعی با هـدف افزایش 
اقشـار  از  حمایـت  و  اجتماعـی  عدالـت 
آسـیب پذیر در دسـتور کار قـرار می گیـرد و 
یارانه هـا کـه در واقـع ابـزاری بـرای اجـرای 
بـه  گـروه  دو  در  سیاست هاسـت،  ایـن 
تعلـق  مصرف کننـدگان  و  تولیدکننـدگان 

می گیـرد.
پرداخـت یارانـه در ایـران به سـال های دور 
برمی گـردد و حتـی در قوانیـن باالدسـتی 
نیـز مـورد اشـاره قرار داشـته اسـت. از این 
رو دولت هـا همـواره در قالب هـای مختلف 
نسـبت به پرداخـت یارانه اقـدام کردند. در 
حـال حاضـر در کنـار یارانـه نقـدی کـه هر 
مـاه بـه حسـاب سرپرسـتان خانـوار واریز 

از آن  ایرانـی  بـه 7۸ میلیـون  نزدیـک  و 
برخـوردار می شـوند، یارانـه به نحـو دیگری 
نیـز در جامعـه توزیع می شـود کـه رقم آن 
قابـل توجـه بـوده و تـا ۹۰۰ هـزار میلیـارد 
تومـان می رسـد.موضوع یارانه هـای پنهـان 
ایـن روزهـا از مباحـث اصلی اقتصـادی به 
شـمار مـی رود و بـه ویـژه در روزهایـی کـه 
بحـث کاهـش صـادرات نفت بـه دلیل لغو 
معافیت هـای نفتی در نتیجـه تحریم های 
آمریکا مطرح اسـت، مورد توجـه قرار دارد. 
برخی مسـئوالن و کارشناسـان بازنگری در 
پرداخـت یارانـه پنهـان را به عنـوان یکی از 
محل هـای جبران کاهـش درآمدهای ارزی 
مـورد اشـاره قـرار داده اند.اینکـه دولـت در 
سـال حجـم یارانه هـای توزیعی خـود را از 
کجـا تأمیـن و پرداخت می کنـد، موضوعی 
سـازمان  اطالعـات  براسـاس  کـه  اسـت 
قابـل  بخـش  سـه  در  بودجـه  و  برنامـه 

است. بررسـی 

حدود 50 درصد یارانه بودجه ای 
از محل منابع پایدار است

بخـش اول بـه یارانه بودجـه ای بر می گردد 

کـه ایـن قلـم شـامل کلیـه پرداخت هـای 
بودجـه عمومـی کشـور اسـت کـه ماهیـت 
یارانـه ای دارنـد و از محـل منابـع بودجـه 
تأمین مالی می شـوند. مجمـوع یارانه های 
بودجـه ای در الیحه بودجه امسـال ۱۰۰ هزار 
میلیـارد تومـان پیش بینی شـده که حدود 
۲4 درصـد کل منابـع بودجـه را بـه خـود 

اختصـاص داده اسـت.
بـا توجـه بـه اتـکای 45 درصـدی منابـع 
بودجـه به منابع ناپایدار و اعمال این سـهم 
به مجمـوع یارانه های بودجه ای، مسـئوالن 
بودجـه ای اذعـان دارنـد کـه تنهـا در حدود 
55 هـزار میلیـارد تومـان از ایـن یارانه ها از 

منابـع پایـدار تأمیـن مالی می شـوند.

212 هزار میلیارد یارانه فرا 
بودجه ای

بخـش  دیگـر  بودجـه ای  فـرا  یارانـه 
یارانه هـای توزیعـی دولت اسـت کـه منابع 
آن در سـقف قانـون بودجـه دیـده نشـده 
در  موجـود  منابـع  از  دولـت  امـا  اسـت، 
بخـش عمومـی ماننـد منابـع صندوق های 
فعـال در بخـش عمومـی از جملـه صندوق 

توسـعه ملی، صندوق نوٓاوری و شـکوفایی، 
منابـع  یـا  یارانه هـا  هدفمنـدی  حسـاب 
نهادهـای عمومی غیردولتی و شـرکت های 
دولتـی اقـدام به اعطـای این نـوع از یارانه 

می کنـد.
طبـق برٓاورد انجام شـده مجموع یارانه های 
صندوق هـای  محـل  از  بودجـه ای  فـرا 
فـرا بودجـه ای، منابـع نهادهـای عمومـی 
 ۱4۰ دولتـی،  شـرکت های  و  غیردولتـی 
هـزار میلیـارد تومان تخمین زده می شـود. 
تکلیفـی  تسـهیالت  مجمـوع  همچنیـن 
و تحـت تضمیـن دولـت از شـبکه بانکـی 
در سـال ۱3۹۸ بالـغ بـر 7۲ هـزار میلیـارد 

تومـان بـرآورد شـده اسـت.
بـه گفتـه مدیـران بودجـه ای، بـا توجـه به 
کمبـود منابـع نقـدی در دسـترس دولـت، 
تعهـدات  ایـن  بازپرداخـت  در  تأخیـر 
سـبب می شـود در نهایـت ایـن یارانه هـا 
)بانک هـا،  مالـی  نهادهـای  ترازنامـه  در 
صندوق هـا و…( بـه عنـوان بدهـی دولـت 
انباشـت شـوند. ایـن عملیـات از یک سـو 
موجب ایجاد ناتـرازی در ترازنامه نهادهای 
مالـی می شـود و ٓان هـا را بـا مشـکل زیان 
یـا کمبـود منابع نقـد روبـرو می سـازد و از 
سـوی دیگـر، ناپایـداری مالـی دولـت را 

می کنـد. تشـدید 
ایـن  در  می شـود کـه  تاکیـد  همچنیـن 
و  تکلیفـی  قیمت هـای  اصـالح  شـرایط 
کاهـش تعهـدات دولـت در ایـن بخـش 
بایـد با هـدف پایـداری میان مـدت بودجه 

دولـت بـا جدیـت دنبـال شـود.

و اما یارانه پنهان …
یارانـه پنهـان در واقـع، عدم النفـع دولت به 
دلیـل فروش کاالهای تولیـدی در داخل با 
قیمت پایین تـر از قیمـت قابـل فـروش در 
خـارج از کشـور اسـت. مجمـوع یارانه های 
پنهـان مطابـق الیحـه پیشـنهادی بالـغ بـر 
زده  تخمیـن  تومـان  میلیـارد  هـزار   64۹

می شـود.
بـا اصالح ایـن شـیوه پرداخت یارانـه، این 
منابـع در اختیـار دولـت قـرار می گیـرد و 
دولـت می توانـد دربـاره نحـوه بـاز توزیـع 
ٓان تصمیم گیـری کنـد کـه در نتیجـه بـه 
یارانـه  قطـع  و  دولـت  بودجـه  پایـداری 
مالـی  سیاسـت  پایدارکننـده  محلـه ای  از 

می انجامـد.
برنامـه و بودجـه  طبـق اعـالم سـازمان 
بـا توجـه بـه اینکـه پرداخت هـای دولت 
بـا ماهیـت یارانـه ای سـهم قابل توجهـی 
بـه خـود اختصـاص  را  از منابـع کشـور 
داده، در راسـتای اجـرای سیاسـت های 
حمایتـی بـرای ٓاحـاد جامعه، الزم اسـت 
رویکـرد  بـا  یارانه هـا  هزینه کـرد  نحـوه 
اثربخشـی  و  کارایـی  کـردن  حداکثـر 
منابـع یارانـه ای بازنگـری شـود تا نقش 
موثرتـری در ارتقـا شـاخص های رفاهـی 
بنابرایـن  باشـند.  داشـته  اقتصـادی  و 
الزم اسـت بـا بـاز تعریـف سیاسـت  های 
کارگیـری  بـه  و  دولـت  حمایتـی 
کلیـه  در  نظارتـی کارٓامـد  سیسـتم های 
مراحـل اعطای یارانه بـه تخصیص کاراتر 

ایـن منابـع اهتمـام داشـت.

ته
نک

یارانـه فـرا بودجـه ای دیگـر بخـش یارانه هـای توزیعـی دولـت اسـت کـه 
منابـع آن در سـقف قانـون بودجـه دیده نشـده اسـت، اما دولـت از منابع 
موجـود در بخـش عمومـی ماننـد منابـع صندوق هـای فعـال در بخـش 
عمومـی از جملـه صنـدوق توسـعه ملـی، صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی، 
حسـاب هدفمنـدی یارانه هـا یـا منابـع نهادهـای عمومـی غیردولتـی و 
شـرکت های دولتـی اقـدام بـه اعطـای ایـن نـوع از یارانـه می کنـد. طبـق 
بـرآورد انجام شـده مجمـوع یارانه های فـرا بودجه ای از محـل صندوق های 
فـرا بودجـه ای، منابـع نهادهـای عمومی غیردولتـی و شـرکت های دولتی، 
مجمـوع  همچنیـن  می شـود.  زده  تخمیـن  تومـان  میلیـارد  هـزار   140
تسـهیالت تکلیفـی و تحـت تضمیـن دولت از شـبکه بانکی در سـال 1398 

بالـغ بـر 72 هـزار میلیـارد تومـان برآورد شـده اسـت.



روزنامه سیاسی – اجتماعی )عضو تعاونی مطبوعات کشور(

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسوول و سردبیر: روح ا... خدیشی      

دبیر عکس: یاسر خدیشی                      
صفحه آرایی:  فاطمه خواجویی

جامعه: نجمه سعیدی

محیط زیست: فاطمه نامجو     09216691294

زنان: تیوا صمدیان
میراث فرهنگی: امیر رجبی

استان ها: راضیه زنگی آبادی 

دنیای مجازی | پیام اقتصادی : 
سروش بیات پور

رسانه: یاس حسنیه
طنز: یاسر سیستانی نژاد

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان 
بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 

توزیع:موسسه اطالعات  )02129999(
چاپ تهران: ایرانیان  )02155275770(

payamema.adv@gmail.com :ایمیل سازمان آگهی ها
Khabar.payamema@gmail.com :ایمیل تحریریه

@payamema
@payamema www.payamema.ir

 payamema_daily
روابط عمومی: جمعه فرسنگی      09391999161
بازرگانی: مهال تشکری               09137642104 آگهی های تهران: مجید مهربان           021-88332428

سرپرستی استان ها: خانم سلیمان زاده    021-44259139

سامانه پیامکی: 10003432117834

news@payamema.ir :ایمیل

ــا: ــه ای پیام م ــالق حرف ــه اخ آیین نام
www.payamema.ir/akhlagh

نشانی: تهران- میدان سلماس - خیابان فتحی شقاقی غربی- پالک 124 - واحد 15 - طبقه 5
تماس:  88019846 -021 نمابر:021-89776547

ــی ۱433  یکشــنبه ۸ اردیبهشــت ۱3۹۸     ســال پانزدهــم      شــماره پیاپ
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تب کریمه کنگو ســال گذشته جان یک 
زن را گرفت. امســال با رسیدن فصل این 
بیماری، گزارشــی از تلفات گرفتن نرسیده 

است.

همزمان با آغاز هفته گرافیک، آیین 

گشایش پوسترهای موسیقی ایران و 
رونمایی از کتاب »دو دهه پوستر موسیقی 
در ایران« در فرهنگسرای نیاوران بر پا شد. 
این نمایشگاه تا ۱6 اردیبهشت ادامه دارد. 

سال گشت

موسیقی

آقای هالو درباره زندگی و آثار علی 
نصیریان منتشر و در نمایشگاه کتاب عرضه 

شد.

زن کشی تا ۱5 اردیبهشت 
 در تماشاخانه ایران تماشا اجرا می شود

 نویسنده: کیوان صباغ
کارگردان: علی برجی

سها نیاستی برای بازی در فیلم »سال دوم 
دانشکده من« ساخته رسول صدرعاملی برنده 

جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره فیلم مسکو شد.

 عاشق بزدل، 
 عشق رو هم 
ضایع میکنه 

شهرزاد

نمایشکتابجشنواره دیالوگ

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

مسئله تخلیه ایران از 
نیروهای متفقین

هشـتم اردیبهشـت ۱3۲4 دولت وقـت، دو روز 
پیـش از خودكشـی هیتلـر و اطمینـان از پایان 
یافتـن جنـگ جهانی دوم، ضمن یادداشـتی از 
دولتهای انگلسـتان، شـوروی و آمریكا خواست 
كـه طبـق وعـده ای كـه داده بودنـد نظامیـان 
خـود را از ایـران خـارج سـازند. ایـن وعـده در 
جریـان كنفرانـس سـران ایـن سـه دولـت در 
تهـران داده شـده بـود، ولـی مـرور زمان نشـان 
داد كـه اسـتالین در ایـن زمینـه تعلـل بسـیار 
كرد و مسـئله آفرید. متفقین در آگوسـت ۱۹4۱ 
بـا تطمیـع چنـد افسـر ارشـد، ایـران را اشـغال 
نظامـی كـرده بودنـد. ایـن افسـران كـه بعـدا 
بـه مقامهـای باالتـر هـم راه یافتنـد و پـاداش 
خیانـت خـود را گرفتند، بدون اطالع شـاه وقت 
)رضاشـاه پهلـوی( كـه مـردی سـالخورده بـود، 
بـا صـدور یـك بخشـنامه سـربازان پادگانهـا را 
مرخـص كـرده بودنـد. عیـب رضاشـاه، انـدك 

بـودن تحصیـالت او، ندانسـتن زبـان خارجـی، 
ضعـف و کم حوصلگی او در مطالعه و نداشـتن 
مشـاوران مسـتقل )ناوابسـته بـه خارجی( بود.

كنگره هزاره بوعلی سینا
هشـتم اردیبهشـت ۱333 هجـری خورشـیدی 
كـه هشـتمین روز كنگـره ده روزه بیـن المللـی 
بوعلـی سـینا بـود، از مجسـمه ایـن دانشـمند 
ـ  )هکمتانـا  همـدان  شـهر  در  ایـران  بـزرگ 
پـرده  ایـران(  پایتخـت  نخسـتین  و  اکباتـان 
ایـن كنگـره  در  شـركت  بـرای  شـد.  بـرداری 
داشـت  عنـوان  بوعلـی«  هـزاره  »كنگـره  كـه 
دههـا مستشـرق و ایرانشـناس از كشـورهای 
مختلـف بـه میهـن مـا آمـده بودنـد. بوعلـی از 
بزرگتریـن دانشـمندان جهان در قرون وسـطی 
بـود و تالیـف مهـم او، قانـون در پزشـكی، تـا 
قـرن نوزدهـم در دانشـكده های پزشـكی اروپا 

تدریـس مـی شـد.

سلطه تیموریان بر هند
از  »بابـر«  اپریـل سـال ۱5۲6  از  روز  ایـن  در 

امیـر زادگان تیمـوری در جنـگ بر پادشـاه هند 
شـمالی فائـق آمد، دهلـی را تصـرف و دودمان 
تیموریـان هنـد )معـروف بـه مغـوالن( را بنیاد 
گـذارد. وی قبـال بـا تاییـد دولـت ایـران )دربار 
اصفهـان( حكمـران كابـل بـود. »بابـر« سـال 
بعـد، در ۱6 مـارس در نبـرد »كان واهـا« یـک 
سـلطان دیگـر هنـدوان بـه نـام »راج پوتـس« 
بـدون دغدغـه  آن پـس  از  و  داد  را شكسـت 
بـه حكومـت برهنـد ادامـه داد. ایـن دودمـان 
کـه پارسـی را زبـان رسـمی دولـت هنـد قـرار 
داده بودنـد تـا قـرن هجدهـم و زمـان سـلطه 

انگلسـتان، بـر هنـد حکومـت داشـتند.

برخی دیگر از رویدادها
۱۹۲5: ُكردهـای تركیـه بـه جنـگ بـا نیروهـای 
ایـن كشـور كـه در ان زمـان نوبنیـاد بـود پایان 

دادند.
۱۹44: اعتصـاب كارگـران در اصفهـان كه از اول 
اردیبهشـت آغـاز شـده بـود دولـت تهـران را بـا 
بحـران بزرگـی رو بـه رو كـرده بـود و بیـم از آن 
مـی رفـت كـه به سـایر شـهرها گسـترش یابد.

گاه نگار قصر گلستان
 

با رویکردی مستند در ساختاری زمان بندی شده به ارائه گزارش های 
تاریخی در خصوص تاریخچه ارگ سلطنتی قاجار می پردازد. این 

کتاب منتشر و در نمایشگاه کتاب تهران عرضه شد.
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کتـاب دیـروز نوشـته هاروکـی موراکامـی، کـه داسـتانی بلنـد )بیـن 

رمـان و داسـتان کوتاه( اسـت. شـرح حال مختصریسـت از پسـری 

کـه بـه تازگـی وارد دانشـگاه شـده اسـت و درحـال گذراندن بخشـی 

از دوران زندگـی به همـراه درگیری هـای روحـی و ذهنـی اش اسـت. 

مـا شـاهد برشـی خیلـی کوتـاه از خاطـرات جوانـی اش در آن دوران 

. هستیم

در پشت جلد کتاب آمده است:
داسـتان دیـروز درباره دو دوسـت بـه نام های تانیمورا و کیتارو اسـت 

کـه پـس از چنـد سـال در کافی شـاپ یکدیگـر را مالقـات می کنند. 

راوی داسـتان در حـال تحصیـل رشـته ی ادبیـات در دانشـگاه اسـت 

و کیتـارو بـرای شـرکت دوبـاره در کنکـور دانشـگاه تـالش می کنـد. 

موراکامـی ایـن داسـتان را براسـاس ترجمـه ی ژاپنـی ترانـه ی دیروز 

بیتل هـا به نـگارش درآورده اسـت.

ایـن کتـاب آنقـدر طوالنـی و عمیـق نیسـت کـه تـو را غـرق دنیـای 

خـودش کنـد و یـا به نوعـی حتی ذهنـت را درگیـر کنـد و در خاطرت 

بمانـد. ولی داسـتان کوتاهیسـت کـه می توانی لحظه ای بـه دنیایش 

سـرک بکشـی، حرف هایش را بشـنوی و بعـد از آن گذر کنـی. دیروِز 

زیبایـی کـه می توانـد تـو را از امـروزت جـدا کنـد. بـه قـدر فرصتـی 

کوتـاه و گذرا.

موراکامـی قطعـه ای از بیتلز را می شـوند و این موسـیقی او را وادار به 

نوشـتن کتابـی می کنـد. و مـا در این لحظـه، موراکامـی را می خوانیم 

و وادارمـان می کنـد کـه برویم آهنـگ بیتلز را پلی کنیم و بشـنویم… 

و این چرخه، به شـدت زیباسـت.

جمالتی از متن کتاب دیروز:
هجـده سـال زندگی ام را تمام و کمال مـرور کردم و دیدم محض 
نمونه حتا یک اتفاق در آن نیسـت که مایه ی شرمسـاری نباشـد. 
نمی خواهـم مبالغـه کنـم، اما دوسـت نداشـتم چیزی از گذشـته 
را بـه خاطـر بیـاورم. هرچـه بـود رقت انگیـز بـود. هرچـه بیشـتر 
وارد بحـر زندگـی ام می شـدم، بیشـتر از خـودم متنفـر می شـدم. 

)کتـاب دیـروز – صفحه ۹(
اگـر از خـودم می پرسـیدم کـه زندگـی من چطـور بوده، یـا نگاهم 
بـه زندگی چیسـت، نتیجـه هرچه بود مبتذل و قدیمی و سرشـار 
از نکبـت و ادبـار بـود. عجـب آدم پسـت و دون مایـه ای بـودم. 
اگـر بـه مـن بـود دوسـت داشـتم کل زندگـی ام را در یـک جعبـه 
بچپانـم و بعـد دور بیاندازمـش، جعبه زندگی ام را پرت کنم وسـط 
شـعله های آتش و بایسـتم به تماشـای سـوختن و دود شدنش 
)البتـه نـوع دودی را کـه از زندگـی نکبـت بـار مـن بلنـد می شـد، 

نمی دانـم.( بگذریـم. )کتـاب دیـروز – صفحه ۹(
ببیـن پسـر خـوب، یـه درس سـاده تـو ایـن قضیـه هسـت. تک 
تـک آدمـای بـد شـبیه آدم بـدا نیسـتن و همـه ی آدمـای خوب 
هـم دقیقـا شـکل آدم خوبـا نیسـتن. )کتـاب دیـروز – صفحـه ۱۰(
راسـتش خـودم بـا دسـتای خـودم وجـودم رو دو تیکـه کـردم. 

)کتـاب دیـروز – صفحـه ۱6(
دووم آوردن تـو زمسـتونای سـخت باعـث می شـه یـه درخـت 
)کتـاب  بشـن.  و حلقه هـای رشـدش فشـرده تر  بشـه  قوی تـر 

دیـروز – صفحـه ۲4(
روان شناسـا نظـری درسـت می گـن، امـا خیلـی براشـون مهـم 
نیسـت. اونـا یـه جـوری بـه تـو نـگاه می کنن کـه انـگار می دونن 
چـه اتفاقـی داره می افتـه. بعـد تـو رو بـه حـرف مـی آرن و گوش 
می کنـن و گـوش می کنـن. خـب بابـا منـم ایـن کارو می تونـم 

بکنـم. )کتـاب دیـروز – صفحـه 3۲(

دیروز
نویسنده: هاروکی موراکامی

ترجمه: مونا حسینی
انتشارات: بوتیمار


